
http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الإسلاميةالمهتدينمكتبة-التوراتيةوالنبواتالتوراةأنبياء

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



تةث

الذينالناسحولأيكاالتوراةأنبيا+حول!الكتابهذافيالحديثسيدور

المسس،الأولجزئهاصَمنرئيىوبكل،التوراةفينبوءاتهمتدولنجرى

للدبانةمقدصكتاببمثابةظهر"القديمالعهد5هذالكن،القديمالعهد"

عنالعامةالمعطاتببعضالقارىءتذكيرالملائممنف!نهولذا،القديمةاليهودية

للحعطياتالأساعيالمصدروهي،التوراةعن!ثيءكلوقبل،الديانةتلك

اليها.اثار

للديانتينالإيمافيالأصاسيشكل،معروفهوكما،القديمالعهد)ن

منالمعتمد،المفصلةالمسيحيالديناصولاكتابففي،والم!يحيةاليهودية

الدينيةالمدارسفيالأساسيةالتدرشيةالمناهجأحدبمثابةالأرثوذكيةالكيسةقبل

القرنأواسطفي()دروزدوففيلاريتموسكومطرانبتأليفهقام)وفد

يجيبثم13المقدصبالكتابيسسالذيماأ:يتاءلالمؤلفنجد(،الماضي

المقدصين،الرباناسعبر،الإلهبةالروحقيمنالمكتوبةالكب)نه،:كالآقي

أما10بالتوراةالكتبهذهتسمى،عاثة.والرصلبالأنبياءيسمونالذين

،إا،رثوذكيالعقاثدياللاهوت)الدراسيالكتابفيمالينوفسكي.نلقفص

ف!ن،بالتالي":هكذاالسابقالتعريففيستكمل،الدييةبالأكاديمياتالخاص
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الأثارتماْلللاأنهاكا،عاديةبثريةأدبيةأعالاليستبالتوراةتسصالتىالكت

كلمةاكا،-)يخةروحبةأومقدسةكتبهيبل،الميحيةغبرلثعوبالديية

".ذاتهاالرب

جمغلدى،تغييرلون،الأنحتىقائايبقىللتوراةالتقريمهذامثل

ايضا.اليهوديةالديانةوفيالمسيحيةالكناثى

نظرنا!)ذا".سرياأدبياعملا5،بالتحديد،التوراةلكلالواقعفي

منعددمؤلفوهو)كريفيليوف).معنتفقانفيجب،النحوهذاعلىاليها

بوصفهتقويمهيمكنالأديالعملهذاأنيعتبرحين(التوراةحولالدراصات

،.)1"وعنايةباهتمامالدراعةتخق،الثقافةتاريخفيهامة"ظاهرة

العبريةللادبياتفهمنا)نا:دياكونوتإ.السوفيتىالمستثرقيشيروكما

عنتخليناالأبد-دالى-مرةنحن)ذاأفضلفهماسيكون،راتيةاكِاالقديمة

أنهاما)فريدخصوعي"كتاب5أنهاعل(السلبىأوالإيجا!بالمعنى)تقويمها

اله!رورظر!ا(الشعبجماهيرلتخبيلخصيصأمكثوبانهوإماإلهيبوحيكتب

الطراز،حيثمنبهاشيها،القديمالرقآدابمنواحدابوصفهأيهو

-عامثكل-ينقصأوعنهايزيدلاكا،الدينيةصقهفيينقصاوعنهايزيدولا

،0)2(التقدميةأوالرجحيةحيثمن

ينوف،غتلفةمؤلفاتمجموعةبل،متكاملاواحدعملاايوراةليست

منكانان،بالغبشكلوتتباين،الكتب5مجازياوت!مىعرستةعنتعدادها

،والأعلوبالأدبمااللونحيثمنأمالتدهـلنزمنحيثمنأمالحجمحبث

مختلفين.لمؤلفينتعودفهي

وكل،الجديدوالعهدالقديمالعهدبينالتمييزيجريالمسيحيةالتوراةفي

النبيكتاب،التكوين:مثلا.بهالخاصةتميتهيحملالتوراةفياكتابا

تقسيميتمالتوراةمنالمعاصرةالطبعاتفي.الخ،متىانجيل،المزامير،ارمبا

.14.ءص1928َموسكو.ن!ديتاريخي-تحليلالتوراة.كريفليرفا.إ.)1(
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النص.منقص!ةمقاطعتمثل"أعداد،لالىاصحاحاتالىالكتب

الىاتقيم:نشابيدفيوقتفيالتقيمهذاادخالجرىلقد

الطباعيدعل،لاحقوقتفيأعداددالىعرالثالثالقرنفي)صحاحات

.1551عام،صتيفانرودرتالباريي

مقطفأيللرادعند،الدارجومن،مرقمةوالأعدادالإصحاحات)ن

ت!ميةالىبل،العالةهيكما،الصفحةرتمالىليىالإضارة،التوراةمن

يأ(،17:24تك):ثل،والعددالإصحاحورقم(مقتطعة)الكتاب

)يرادعاثةيجريهكذا،حالأيةعل.24عدد،17)صحاح،التكوين

مؤلفاتأوهوميروسملاحممثلالأخرىالقديمةالمصادرمنالمقتطفات

المقطععلبسهولةالحثورتضمنكونهاحيثمنمؤاتيةطريقةوهي،ضثرون

الصفحاتكميةعنالتظروبغض،الكتابطبةكانتأياالنصفيالمطلوب

بينما،القدكلةاليهوديةالديانةفيمقدصاكتاباالقديمالعهدامىلقد

-قدهومعروفكما-المسيحيةانبما،لكنالمسيحيةفىمقدسأكئابأالجديدالعهداصبح

يعتبرونكانواالتقاليدعلىوحريأاتباعهافإن،اليهوديةاسلسعلى(كبر!دإلى)تكونت

بعهديهاالتوراةالمسيحيةالكنائسكافةتعتبرالانوحتى،ايضأمقدسأكتابأالقديمالعهد

القديم.بالعهدفقطالي!ديةتعترفحينلى،مقدسأكتابأوالجديدالقديم

الريعة:فثاتثلاثالىالقديمالعهدفيالكتبتق!يممجريتقليديا

.(كتويم)والأصفار(نابييم)والأنبياء(ثريعة،تعليم:تورااليهوديةفي)

وهي،كتبضأول(بالعبرلة،تورا5اد)الريعةضمنتدخل

يندرجالأنبياءبابفي.موسى((اْبنتاتيك)خماسيةأوموسىبناموسيعرفما

القدامى،الأنبياءمنعشرستةمؤلفمِهاانيفترضكتابأعشرستة

القضاةكتبوهي)التاريخيةبالكتبيسمىمايندرجايضاالبابهذاضمن

أما(.نحمياوكتابعزراوكتابالأياماخباروكتابااربعةوعددهاالملوكوكت

-المتربم-.الغسةالأسلارذوالكتاب(Pentateuch)بنتاتيك).(
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.متنوعمضمونذاتوهيالأسفاربابفيفتاقيالقديمالعهدكتبقة

قوامضمندخلتالتىالمؤلفاتجمغكونبالاعتبارنأخذأنالهاممن

كتتالقالقلبلةالمقاطعبعضباستثناء،العبريةباللغةكتبتقدالقديمالعهد

باللغةاليناوصلتفقدالجديدالعهدكتباما.للعبريةشقيقةلغةوهيبالآرامية

اليونانية.

لتلسلوفقا)اةالتراقوامفيالداخلةالكتبنحتلفت!مياتهناصنورد

:(الؤراةمنالمسيحيةالطباتفيادراجها

كاب،التثنية،الأعداد،اللاويين،الخروج،التكوين:القديمالعهد

الملوككتاب،الأولالملوككتاب،راعوث،القضاةكتاب،نونبنيثوع

،الأولالأياماخباركتاب،الرابعالملوككتاب،الثالثالملوككتاب،الثافي

،أيوبكتاب،اصتير،نحمياكتاب،عزراكتاب،الثانيالأيامأخباركتاب

كتاب،الانئادلئدكتاب،الجامعةكتاب،سيمانأثالكتاب،المزامير

ثم،دانيالالنبيكتاب،حزقيالالنبيكتاب،ارمياالنبيكتاب،إشعياالنبي

واصفحتينيتضصوبعضها)الصغاريممونالذينعثرالاثنيالأنبياءكت

،يونان،عوبديا،عاموس،يوئيل،هوشع:(أصطربضعةحىبل،ئلاث

ملاخي.زكريا،حجي،صفنيا،حبقوق،نحوم،ميخا

القدبمةالزجمةمنمقتبسالتسمياتهذهمنجزءأنالىالانتباهيجب

.،السبعينية"اي،جبتاويخنتاابالمماةالزجمةوهياليونانيةاللغةالىلل!توراة

الخسةفالكتب.موضعهاوكذلكالكتببعضتسميةتختلفاليهوديةالتوراةفي

.الكلامهوهذا،وكلم،ودعا،أساءوهذه،البدءفي:هكذات!مىا،ولى

عادةونلك،كتابكلمنالأولىالكلماتأساسعلىدأتالتسياتهذه)ن

كتابف!نكذلك.الرافدينبلادفيوخصوصا،القديمالرقشعوبمنالكثير

والثافي،الأولصموئيلبكتاباليهوديةالتوراةفييميانوالثانيالأولالملوك

كتابااما،ملوكوالثانيالأوليصبحانوالرابعالثالثالكتابينف!نوبالتالي

دانيالوكتاب،والثافيالأولالأيامأخباربكتابيفيسميانوالثانيالأول،التكرار)

فيالأسفارضمنيدرج(النبويةالكففئةإلىالمميحيةالتوراةفيينسبالذي)

منالمقتبسةالتسمياتاعتماديجريالخاصةالعلميةالإدبياتفي.اليهوديةالتوراة
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أيضاب،والمعروفهالتوراةمنالأولىالخمسةللكتببالنسبةاليونانيةالزبة

تمياتفتعتمدكتمنتبقىلمابالنبةأما.موعى(خماسية)،بنتاتيكأ

العبردة.النوراةايالأصل

الهية،روحيةوكتباثريعةكتبتعتبراعلاهالمعددةالقديمالعهدكتبان

إلىهنالكلكن،المسيحيةالكنانسكللدىكذلكالي!ديالدينفىكما

لايضبرهاالتي،الكتبو،المؤلفاتمنأخرعددالكتبهذ.جانب

التوراةضمنيدرجونهاولاالا!قعلىمقدسةأسفارأالي!داللاهوتيون

إلهيةروحيةنصوسبمثابةإماالمسيحيةالكنائسبعضتدرجهابينما

ليستولكن،روحيأمفيدة،نصوصبمثابةوإما(الكاثوليكيةالكنيسة)

كليأتغيبأنهاحينفي(،للرومالأرثوذكسيةالكنيسة)،إلهيةروحية"

التالية:الكتببذلكونقصد.البروتستانتيةالتوراةطبعاتعن

كتاب،طوبياكتاب،الثافيالمكابِنكتال،الأولالمكابننكتاب

كتابا،باروككتاب،سيراخبنيشوعكتاب،سليمانحكمةكتاب،يهوديت

القرن)نشامتاخروقتفيالكتبهذهظهرتلقد.والثالثالثانيعزرا

مؤلفينقبلمناليونانيةباللغةمكتوبوأكزها(الجلادقبلالأولالقرن،الثالث

ومن،السبعينيةالزجمةنصفيإدخالهاتموتد.فلطينخارجعاثوايهود

أيضاالشعينيةالزجمةفيدخلفقدذلكالىالميجة-)ضافةإؤلتوراةافتقلتهناك

مننوعاتثكلوالق،اليهوديةالتوراةفيلاتوجدالتىالنصوصمنعدد

صوسنةبالتحطيمارميا،رصالة:اليهوديةالثريعةلكتالتكملة

الخمسةالنصوص)الثلاثةالفتيانتبغ،عزرياصلاة،بابلتين،واليخان

وغيىها.(،دانيالكتابعلىاضافةهيالأخيرة

الزتيبوفقتلي،كتابا27الجديدالعهدقوامفييدخل،الجديدالعهد

من:انجل)يوحناانجيل،لوقاانجيل،مرقسانجيل،متىانجيل:التالي

ومن،الرسلاعالهوصغيرمؤلفيليالأناجيلبعد(.البشارةوتعنياليونانية

الرسلاحدمنموجهةلأنهابالكنيسةتسمى7ببنها21وعددهاالرسلرساثلثم

4ادبينما،المسيحيةالكناضكلإلى(يهوذا،يوحنا،بطرص،يعقوب)

غيرهادونمحددةماكنيسةالىموجهةوهىالرسولبول!رصاثلتمىالمتبقية
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الىرسالة)مثلامعينضخصالىأومثلا(،هالرومانِننال)رصالة

وايوخارؤيايسسالجديدالعهدبهينتهياالذيالأخيرالكتاب(.تيموثاوس

ابكاليبسي!.

التوراةفييروناليهودواللاهوتِنالمشحيةالكنيةف!نأعلاهأسلقاكما

الفرفيكتابكلأناللاهرتيونيعلمذاتهالوقتوفي.الالهيةللرؤيانتاجا

وألنبيأياللهلدىنحتار،محددلثخمىالالهقبلمنكشفهجرىقدالمقدس

تحديدايسمىالد-!التقليدف!نوهكذا.المعنىالكتاببتدوينقامرصول

اللاهرتيينتعليميؤكدفمثلا.تأليفهازمنهـمحددتقريباجميهاالكتب،مولفي"

الذي،موسىالقديمالنييهوالقديمالعهدفيالأولىالخمسةالكتبمؤلفأن

مبلانحاثرالقرنحكم!صزالملابرآ!صلملكبقرسلي!ابخامصىصحص!يههوالالاعا

الخ.،(المبلاد

التوراةكتبكزيةوتواريخبمؤلفيالمتحلقةالمائلف!نالواقعفياما

كونأثبتقدالعلمأناعتبارعامبثكليمكنلكنه.الحلعنبعيدةزالتلا

عرالثالثالقرنينالىنعودالقديمالعهدضندخلتالتىالقديمةالنصوص

الثافيالقرنالىحداثةالنصوصتلككزيعودحينفي،الميلادقبلعشروالثافي

خلال،قأخروقتفيتأليفهجرىفقدالجديدللعهدبالنسبةأما.الميلادقبل

تئكلكانتالتوراةأنالمحصلةفينجدهكذا.الميلادبحدوالثاقالأولالقرنين

عامأ.0015مدىعلى

الداخلةالمؤلفاتكل:أخرىمهمةواقعةالاعتبارفينضعانوعلينا

مرور-الزمنفمع.عديدةمراتوالتحريرللمعالجهَلاحقاتعرضتالتوراةضمن

كزتتوطدكانتحيث،القديمةاسرائيلديانةفيجوهريةتغيراتتجريكانت

اللاهرتِنبينمنالإلههذاأنصارجعلمما،يهوههوواحدالهعباثةفاكز

الآثارونحتلفلشبهمالتاريخيةالآثارلاستخدامامكانيةأيةيفوتونلاالقدامى

روحوفقالمناسبللتحويرفيعرضوكا،المذكورالهدفخدمةأجلمنالدينية

انتصر.الذيالمذهب

عادةكانواالأتقياءالمحررينهؤلاءف!ن،الحديثالعلمحظولحصنولكن
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موجزوخاتماتمقدماتبحرفقطيكتفونبل،القديمةالمصالري!ححونلا

كانوااكمعلى.تلكأوالتاريخيةالحوادثلهذهالأمليالردنصوصضمن

كانولكن،المصدرفيموجوتغيرغتلفةوقاثعالفعل!الردعلىيفيوناحيانا

الوقائعيتقونهؤلاءوكانإ(.المحررنظروجهةمن)موجودةتكونأنجمب

عاثةيتمكنالتوراةنقدلكن.يخترعوكاببساطةأوالفلكلورتقاليدمنالمذكوؤ

للتمييزقابلةفهي.اتأخرةالترسباتهذهفرزمنا(تذكر!عوبة)وثون

يحصلذلكبحد.واحدآنفيالأصلؤبحيثومنالمضمونحيثمن،بهولة

اءسائيلتاريخحولقيمةمعلوماتيتضمن،حقيقيتاريخيمصدرعلالباحث

وديانتها.القديمة

تسنىالأحوالمنكثيرفيلأنهنظرا،المعلوماتهذهقيمةتعاظمتوقد

القديمةللشعوبالكتابيةالآثارمثل،خارجيةموادبواصطةواستكمالهاتدقيقها

علبالنتيجةحصلالترراةنقدان.الخ،الأثريةالحفرياتومعطياتالأخرى

استنتاجاته.لأجلصلابةاكثرستند

.الأخرىالثعوبلغاتالىالتوراةيترجمونالناصبدأالقديمالزمنمنذ

قبلو!لثاقالثالثالقرنينفياليونانيةاللغةالىالقديمالعهدترجمةجرتهكذا

اشتفلحيثال!بحيية"،"تيةعلبعدفيماحصلتالقالترجمةوهي،الميلاد

الاعتباربحينآخذين"-ال!بعينية"مزجمي)ن.مترجما07للحكايةوفقاعليها

عنحادوا-تدالمزمنينلدىالدينيةالتصوراتعلىطرأتالتيالتغيراتنلك

النصعبريخهايردالقالأماكنكلفي،ثلا:الثيءبعضالأصليالنص

الاصمهذااصتبدل،،يهوهاالعبرافيالقوميالإلهاسم(العبري)الأصلي

ممزطابعاالإلهعليضنىأنشانهمنكانوهذا(،اليداو)"الربابتسمية

انثاربنتيجةللتوراةكثيرةترجاتتظهرراحتأنوبعدلاحقا.ثحولية

شانأيضاكانهكذا.الزجماتكلفيالاصتبدالهذاعلىالابقاءتئم،المسيحية

النصوصايرادوعند.الروسيةواللغةالقديمةالسلافيةاللغةالىالترراةمترجمي

علاحتوائهارغماالسينودعيةالترجمةأعلى،كقاعدةنعتمدصوفالتوراتية

يردالتىالحالاتفيلكننا.الدققةغيرالترجمةذاتالأماكنمنقليلغيرعدد

علىنبقيسوفالمترجمال!نصفي"الربوهالأصليالنصفي،يهوه"اسمفيها
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الأدياتفيالعاثةع!درجتأمروهو"،"عوهالعبرافيللالهالعلماصم

...العلمية

حوادثهمنبعضالىسنثير،ومعقداطويلاتاريخا،نرىكاللتوراةان

تاريخمعوثيقنحوعلوسابكارتبطالتاريخوهذا،اللاحقالعرضأثناء

وديانته.العبرافيالعب

القدامىالأجدادكان،الميلادقبلالثانيةالألفمنالأولالنمففي

عبارةمازالوا(،الغربيةالاميةالقائلهوأكبرتجمعالىينتمونوهم)للعبرانيين

وشهصوريةبينماالباديةفيقطعاكممعيجولونكانوا)نهم.رحلرعاةعن

يأ،فل!طينمنالرقيوالجنوبالرقإلىالواقحةوالهرلالعربيةالجزيرة

الذي،التوراةفيالتكوينصفران.كنعانتمىآنذاككانتالقالمنطقةفي

واسحقابراهيم:الأولينبالآباءي!مونعمنالأسطوريةالرواياتطيهفيحفظ

؟كيرةبطريركيةلعوائلكأباء،نموذجيينبدوشيوخبمثابةيصورهم،ويعقوب

تطعانها.لأجلالمياهومواردالمراعيعنبحثاآخرإلىمكانمنباستمرارتزحل

ضعيفةاضاهةالممادرفيمضاءعرالثالثالقرنتبلالعبرانيينتاريخ)ن

،العشائريالقبلىالنظامبمرحلةمرواقدالقدامىفالعبرانيون.وضبابيةجدأ

وحدالذمحطالقب!إصانيلاتحادالغابرالقد!منذوشكلوا

مراحلنفسعبرمرتقدديانتهمبانللاعتقادالأس!كلولدينامنهمقبائلعدة

ا!زالمتوياتعلوحتى.الأخرىالقدبمةالعوبديانةبهامرتال!التطور

عادةمنبدائهلأضكالرواصبفيهانجدأنيمكنالعبرانيينديانةمنتاخرا

هذه)ن.وغيرهالسحروكذلكالأجدادوعبادةالعفويةالطبيعيةوالقوىالحيوانات

الألهة.تعددعلىقاثحة،الزمانذلكفياشراكديانةشكدونكانتالديانة

الذييهوهالالهوهو،نسببامبكروقتمنذغيرهعنيتميزبدافيهاواحدالهالكن

وراعيااثتركلتبجيلهابوضوعاالقديمةالعبرانيةالقبائللجحيعبالنبةأصبح

يهوهبينقامالذي"العهد)حولالأسطورةتكونأنالمحثملومن.لها

الغابر.القدمفذلأتتد،وكيرهابراهيممثل،للعبرانيينالقدامىوالأجداد

يهو،"اسمسنعيدولكنناالم!دسللكتابالعربيةالترضةمنالمعنيةالنصوسلسناخذنحنأما).!

-المتربم-،.البنودلب5او5السيد5او8الرب"اسموردحيشا.مكانهإلى
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لينيأثعهدي:قاثلاوكلمهلابراهيمظهريوهأنيروىالتكوينكتابففي

منولنسلكلكالهانلعدكْ.نسلكوبينوبيك

كنعانأرضكلكربتكأرضبحدك.ولن!لكلكوأ.بعدك

يهوهيامر،العهدهذاعلعلامةوبمثابة8(.-17:7تك).،..أبديا

وبي!نكم،بينيعهدعلامةفيكرن.عزلتكملحمفيفتختنون...ا:ابرايم

11(.:17تك)

المريع،القحطصنوات)حدىفيأنهينبئاذاتهالتكوينكتابانك!ا

لزمنهناكرحالهاحطتفىولقطعانهالهاملاذايعقوبالجدعائلةوجدت

513تك-اتوراةحسبعام04)0طويل :،)lشعبالتصبحتكاثرتوانها

يذلوهملكيتسضررؤساءعليهم501دبه..مصردرعون!كاملا

أنينهماللهفمَع..وعرحوالعبوديهمنايمرائلبنووتنهد...بأثقالهم

-223:--!هييمحهمووربم+--6-:-16

1،)24

ر-الأمنليخرجهمشبهماعدةالىعرع،الميثاقهذاالإلهيتذكرحبن

المعجزاتيحققالأخيروهذاموسىالبيالىالمهمةهذهتنفيذيخوكل،الممري

اخلاءعلىالموافقةالىالمطافنهايةفيالهلعفرعونيدفعمماالإلهبمعونةالعطية

ذلك--بعدولكنهممصرمن"خروجهمايجريهكذا.العبرانيينصبيل

بعدوفقط.خطاياهمعللهمعقاباعاما04الصحراءفيالتطوافالىيضطرون

"الميعادأرض"احتلالالىيندفعونموسىتلميذنونبنيثوعقيادةوتحتذلك

.هناكيتقروناحتلالهاوبعد،كنعانبلاداي

حولالتوراتيةالروايةأساسفيتاريخيةبذرةهنالكيكونأنالممكنمن

نأالمصريةالمصالرمنفالمعروف.منهااخروجهمو)مصرفيالعبرانناقامة

السلطاتمنتحصلوآخرحينبينكانتالامِنالبدومنصغيرةمجموعات

ضباطاحدتقريرمثلااليناوصللقد.النيلدلتافيبالسكنالساحعلىالمصرية

ادوممنشاسولقبائلاسمحبأنهيعلمهمحيث،مسؤوليهالىالممريينالحدود

.،891موسكو.العديمةمصرتاريخمن.وخيريغورالثافيرعمسيس.!وتشيعسكيا.إ.)3(
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كان،.ظعاكموحياةحياكمعلالابقاءلأجل،الدلتاعمقالىبالمرور

حينز"الوريةالصحراهصكانعلبالذات،شاسو"اصميطلقونالممريون

فييوجدلاولك!نه.ثعبط3وقسميةفلسطينبخوبفيمنطقةتسميةهواثومأن

وا،كاملكحب5ممرفياصرائيلاقامةحولمعطياتايةالمصريةالمصاثر

ايناصالذىص!قياتتهناكمنللاصائيلن-اس،خروج"حول

الأزمنةخلالعؤوأنبياءكهانولكن.الأغلبعلأدطوريةشخصيةيمثل

يذكرواأنثونفرصةليفوتوا،كانواما،لإلههمتمجيدهمجاقوضمناللاحقة

العبوديةامنضعبهمأخرجالذيعؤثكرواأنعليهمبأنش!عيهم

المصرية.

حيت،الثهير،اصراثيلملةههوآخرمصريمصدرهنالكولكن

منكبيرعددعلالفرمحونمرنبتاخأحرزهاال!الات!راتحولالحديثيجري

بأنهمرتبطةالمسلةتية)ن.للحكمتوليهمنالخامةالنةفي،الثعوب

مصطلحذكر(المصريةالنموصفيوالوحيدةالأولىاللمرةفيهامجري

مرنبتاخحكممنالحاضالعامخلالفلسطينفييعيقلث!عبكرمز"اسرائيل"

علالموجودالنقثىفيوردفقد.الميلادقبل1243عامحوالىأي،مصرنط

م!ايبقلماكع!حتقدواسرائيل...احتلتقدكنحان"أن،ثلا،المسلة

حكمفنزز،الاصراثيليةالقبائلأنعلبرهانااعتار.يمكنماوهذا6،بذرة

.)1(فلصطينفيموجودةكانت،مرنبتاخ

أهلناءقويةمقاومةلاقواقدالاصريليينأنعلفتث!هدذاكاالتوراةاما

الكنعايةالقبافىاي،المحلِنالكانجانبمنوذلك،فلطيناحتلال

وعمونموأبمثل"جوارهمفيتقطنكانتالقالصغيرالثعوبوكذلك

الاصرائيلنثل،صامِنأيضاهؤلاءكانلقد.وكيرهموماديانوااثوم

.الامرائييونيتكلمهاالقاللنةنفسهـلتكلمون،القداص

منقسماأنعل.فلطينمنا!برالجزاخلالمنيليونالاسرتمكن

.901!ى!السلبمالمورمح(4)
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بعضبقيحينفي5أخرقموأبيدالجبليةاناطقالىازجقدالمحيةتجائل

الأصلية.اماكنهمفييعيئونطويلةولفؤممنعانيين

،أصباط"قبائلاتحادعنعارةاصرائلكانتلكنعاناحتلافامرحلةفي

بعد.أكثركانرجماالواقعؤولكن،12التوراتيةالروايةبموجبعددهاجمان

فيالرحالفحط،ينايخمااراضيهاالعبرانيةالقباثلتقاصمتفلطينحتلال

الأخرىالقبائلوضغلت،عوذا5ينهاالقباثلمنعددفلطينمنالجنوي!لجزء

.البلادمنوال!اليالأوسطلجزاين

ضغلهمعلائيليونالاصاصتمرفلطينفيوجودهممنالأولىالفزاتفي

الحضريالحياةنمطالىانتقلواالزمنمعولكنهمالمواضيتربيةفيلأسا!

بزراعةوبدأواالأرضزراعةمهاراتالمحلينالكنعانِنالكانمنثاكتبوا

لدعمتتطوركانتوبالتلريج.الحبوبزراعةعلعلاؤ،والزيتونالفب

لمالأولىالمرحلةفي.والبرونزالنحاسومعالجةوالتيالفخارصناعة:الحرف

الحديد.معالجةيجيدونالاصراثيليونيكن

وفل!طينصوريةاتجاحتالعبرايةالقاثلمع،تقريبا،واحدآنفي

كيرتجائلوهي،البحرضعوب"تميةعلالمصريةالمصاثرزحصلت،تجائل

كانفقديبدوماوعل،الصغرىآصاوشاطىء)يجةبحرجزرسابقاقطنتصامية

الفل!طينيون،:ه)سمهؤلاءعلتطلقوالتوراة.اليونانِنأجدادأيضابيخا

اخل.فلطينتميةلاضالأتهناومنبالعرية()بييتم

منعلداعليهوأقاموافلطينمنالبحريالثاطىء،مؤلاء،الفلطييرن

فنمعهمجلبواأكمكما.وجتوعقرونو(ضدؤوعقلانكزة:الكبمالمدن

مما،حديديوسلاخحديديةأدواتلدعمفكانت"ومعالجتهالحديدصهر

ذلكعنذكرىالتوراةزبقتلقد.الاصراثيلينعلكبيرافضليةمنحهم

يعمللئلاقالواالفلييينلأناصرائيلأرضكلفيعصانيوجدولم5:الزمن

كليحددلكيالفلييينالىاصرائيلكلينزلكانبل.رعاأوسيفاالعبرانيون

جفيوجدلمأنهالحربيومفيوكان...ومعولهوفأسهومنجلهسكتهواحد

.(TT-1311-)لأص..."البجمغبيدولارمح

منفعلاتمكنواوقدفلطينكلاخضاعالىلجححونالفلسطييرنوكان

01

http://www.al-maktabeh.com



قيلةكيربدرجةذلكعلساعدحيث،الايرائيليةالقائلمنعدداخضاع

الىحتىبينهافيماتصلائيهالاصالقبائلأموركانتفقد.القبائلتلكنثنت

الخارجي،العدوصدلأجلتتحدالقبائلكانتأحياناولكن.(12تض)القنال

كانالأحوالبعضفي.،القاضي"لقبيحملكانثزكازعطلنفسهافتنتخب

فيرئيىبشكلفيث!غلالعسكريةالأع!الانتهاءبعدحتىبسلطهيحتفظالقاضي

الاصرائيليةالقاباثلكانتفقدالزمنيةالفتراتمنتبقىفيااما.النزاعاتبحث

الحامةالثؤونتسييروكان،الفائريالنظامظروففيمستقلةحياةتعيش

القبيلة.أعضاءلكلالعام4الاجتماوأحيانأالقبانلشيوخقبلمنيجري

التجارةوخصوصاالحرفوت!ثرالمنتجةالقوىتتطوركانتبالتدريجولكن

بدورهاراحتاجتماعيةتحولاتاشزطمماالماديالتفاوتوبرزالعبوديةظهرتكما

صدضرورةأيضاالثوءذلكفيعجلوقد.الدولةلنشوءالأرضيةشء

.الفلسطينيرنولخاصة،المجاورةالعوببهاتقومكانتال!الهجمات

ففي.الميلادقبلعرالحاديالقرنكايةفيقديمةعبريةدولةأولتكونت

الملكهولهامتركاملكاالايرائيليةالقبائلاختارتالفلسطينيينمعالحرباثناء

علىانتصاراتعدةاحرازمنشاؤوللقدتمكن.بنيامينقيلةمنشاؤول

خليفةفكان.الثلاثةوأبناؤههوالمعارك)حدىفيحتفهلقيلك!نه،الفلسطيننن

كوذا.قيلةمنيىابنداؤودهوثاؤول

علنرتبففد.كببىةنجاحاتواحرزالفلطينيينضدالحربداؤودتابع

بتوحيدداؤوديكتفولم.احتلوهاالتىالاصرائيليةالمدناخلاءالفلسطيننن

الثعربمنعدداوقهربل،قيادتهتحتفلطينفيالمتراجدةالعبرلةالقبائل

الجريةدفععلدمشقآرامياجبركا،وعمونوموآب)دوم:المجاورةالصغيرة

علالواقعة،أورشليمالرئييةمديتهاالكنعانيةاليبو!سِننقيلةمنواقتطعله

رئيسيامركزاوكذلكدولتهعاصمةالمدينةهذهمنفجعل،صهيونجبل

الى(كوهعبادةفيالرئييالمقدس)"العهدخيمةأنقلتمفقد.للعبادة

ضكلذوصندوقوهو،العهدتابوتايخهايوجدكانخيمةوتلكاورضليم

دائم.بثكليهوهيسكنبالذاتفيهأنيقالكانمتطاول

اللبيةالسماتمنالكثيىعنتكشفملكااصغانبعدداؤودأنعل
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قوةأظهركما،بالنفاقالورعلديهاختلطفقدالثرقِنالمتبدينتميزالتى

اليه.الناسأقربازاءحتىوكدرا

يهيمحبوبمكانةإلىداؤودرفعقداللاحقاللاهوتيالتتليدفإنذلكورغم

عملشاعراذلكالىوبالاضافة،الجمالعظبماناناباعتباره،القدي!ومرتبة

لمجموعةمؤلفأداؤودتسميةعلىالعادةدرجتفقد،وأداثهاالمزاميرتأليفعلى

هذا.يهوهتمجدأناشيدوهيطويلبزمنبعد.تأليفهاتمالتيالمؤاميرمن

القرنالىشكبلايعودالمزاميرفبعض.لذلكأصاسأيوجودعدممنبالرغم

الميلاد.تجلالثافيحتىلابلالسادس

أبعدالىدولتهحدودوأزاح،سيمانابنهالملكتولىداؤودموتبعد

الأحمرالبحرعلالعربخليجعندمناطقلنفسهفأخضع،جنرباعليهكانتما

فيسيمانضارككما.المصريالملكابنةمنوتزوجمصرمعتحالفا/وعقد

فخممعبدتشييدتئمزمنهوعلى،الفينيقيينللملوكالبحريةالتجاريةالجولات

قصرالمعبدجانبإلىوأشيدالفينيقيينالعمارينقبلمنيهوهل!له

سليمانحريمكانالتوراةل!ثهادةووفقا.ذاتهالملكلأجلعنهفخامةيقللا

كبيراعباذلكعنفضلاالملكهذاوكان.عث!يقة03و.زوجة065منيتكون

مفرطبشكلتضخملقد.الكيريكلفالأخرىهيضراؤهاكانالتيللخيول

ثقيلاعبئايقعكانذلكوكل،الماجورينالجنودفصائلوتزايدتالدولةجهاز

يذكملكأيضاسليمانصوراللاحقالتقليدلكن.الثعبجماهيرأكتافعلى

اساصايدوناليهتشبحيثعظيمكاعروايضا،كبيروعدلعظيمةحكمة

كتاب،الأمثالكتاب)القديمالحهدقواممنكتبعدةداؤودحالةفيكما

.(الانشادنشيد،الجامعة

الذهبي"العصر"بوصفهاتذكربعدفيماأصبحتوسليمانداؤودفترة)ن

يهوهانبباءفكانلاصرائيلبالنسبةالصعبةاللاحقةالأزمنةفياما.اسائيللعب

،الممسوح"فكرةواخترعوا،بربهموالأملالايمانفقدعدممواطنيهميناثدون

17

http://www.al-maktabeh.com



الىداعادتهضعبهانقاذهيعظيمةرسالةالإلهاليهأوكلالذي،(اللهرصول)

كانواالأنياءانالعلممعهذا.وسليمانداؤودايامفيكما،السعيدةالحياة

يا(،11-أاشعيا)،ييْجذعمنقضيباأسيكوناالممسوح"بأنيتنباون

عزواقدالانجيلكتابأنالمعروفومن.الملكداؤوداحفادمنبيداحفيدا

الرسولالأوائلالمحيحيونفيهراىالذي،المسيحيالمخلص)الناصرييوع

.(3-31لو،1-6مت)داؤوداصلمننسبإلىأخيراظهرالذي

الدولةتفككتبقليلسليمانموتبعد،الميلادقبلالحشرالقرنأواسطفي

المملكة)واصراثيل(الجنوبيهَالمملكة)عوذا:مملكنينالىالواحدةالعبرسة

(.قباثلعثرضمنهادخلقدبأها،صاطيىتفيدالتى،الثطلية

الىوانقامهاواحدةعبريةدولةوجودكانالميلادقبلالعاشرالقرنفي

وسورلافلطينفيالصنيرالدولمنلعددالمشقلالوجودوكذلكمملكتين

صورالفينيقيتانالمدينتان--المملكتانودمثقومملكةوعمونوموآب)اثوم

الجنوبفيجبروتاالأكزالجيرانبكونكبيرحدالىمضروطاكانذلكوصيداآكل

ستعدينوغيرانحطاطحالةيعانون(وآضوروبابلالحثيةوالدولةمصر)والثرق

.اخلاللحروب

وبدأالآثوريئالامبراطوريةتقوىراحتالتاصعالقرنبدايةمنذولكن

تمفقدالمتوسطالأيضالبحرضرقفطقةالىعكريةبفتوحاتيقومونملوكها

بسلطةاللولتلكواعزفتالشماليةصور؟فيالصنيراللولمنعدداخضاع

دفعانيةالعبرانيةالمملكةعلوتوجب،ثمشقمملكةتحطيمجرىكما،أضور

صاصةوتميزت.لفؤالوجودفياصتمرتولكنها،الأشوريننللملوكالجزية

عامففي.الثامنالقرناواسطفذخاصاحتلاليونزوعخاصةبعدرانيةأشور

المجاورةبابلدولةالثالثتنلالبلاصرالآثوريالملك3ها،الميلادقبل47

ائيلصالاصكان،.المسح"يسصبطقسيرقي(المسموحاي)العبرية5شيحا"!يمةمنشا).(

إلخ.،الأولال!منمنصبفىماشخصرسمعنداوعرشهعلىالملكتتومجعندعادةي!ارسونهالقدامى

ذلك!بعد،كانالذي.،الممسوح.راسعلىالزيتونزيتمنالقليلصبيتمكانالطقسمذااثناءوني

01(.:26صم)1.يسىلامقدسأشخصاْيعتبر

التوراتيةالظامؤلتمييز+مسيح،بدل،ممسوح،كلمةنستخدمولاحقأهناالمتر!منملاحظة

بم

الأناجيل.نتكونتكما.مريمبنيسوعالمسيح!السيدصفةعنالقديمة
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عنللانفصالفاضلةبمحاولةبابلتاتالابعالقرنبدايةوفي.وأخضعها

مدينةعاصمتهافاحتل،ونهبهاالدولةهذهدخلسنحاريبالملكولكن،آشور

بدأأصرحدونالتاليالآشوريالملكعهدعلىومعأنه.كلياوهدمهاالعطيةبابل

تقريبا.كاملقرنلمدةاشقلالهافقدتبابلدولةلكنالقديمةالمدينةترميم

بعددالأشوريونالملوكقامالميلادقبلاثامنالقرنمنالأخيرةالعقودوفي

يأسرونتوحاتهمخلالوكانوا،وفلطينسوريافيالجديدةالفترحاتمن

صبايا.بأكملهاثعوياويخقلون

احتلهافقد.الثماليةالعبرانيةاللولةمصيرتقررابدقبلعاموفي

حيثالنهرينبنِماشالالىتقرياسكاكاكلوباصرغونالآشوريالملك

عوذاالجنوبيةالمملكةأما.الأخرىالثوببينأثربلايبدوماعلهؤلاءانحل

للآ!ثورين.وباهظةكبيرةجزيةدفعخلالمنالاخلالنجبتفقد

.حادبكلالأو!الثرقفيالعامالوضعتغيرالسابعالقرنكايةفي

الآشوريئ،وعضتاللطةضدبانتفاضةبابلتاتالجلادقبل625عامففي

تتعاظمانداككانتالتيالايرنيةميديادولةمعالمرةهذهتحالفأ

الأشوريةهالدولةوانهارت.الأشوريينللملوكالجزيةتدفعوكانتقوتها

الأوسط،الرقفيجبروتاا!ثراللولةذلك)ثربابلواصبحتالحلفاءتحتضربات

فيهابما،وفلطينسوريامناطقاخضاعالىالأخرىهيبلورهاظمحفراحت

وصندان.مطرقةليننفهاكوذاالعبرانيةالمملكة

ووف.فلطينالىفدخلتأثورضعفمنممرأفادتعام!في

ونصبنخاوالفرعونمنبأمرفلهونمدحرلكنهالمصرينضدعوذاملكبوثبا

سوريامدنالمصربةالحاياتاحتلتفم.jذاعمحلملكاالمصرينأذنابأحد

معركةوحصلت.أيضابابلجيشهناكالىاندفعمو3عامفيولكن،الثمالية

نصرنبوخذابابليالملكدفعبينما،بافزيمةا!ريةالجيوشفيهاميتحاصسة

795عاميوخلال.فلسطينالى،ابخوبنحوجيوشه،سوريااخضاعبعد

احتلالتم586عاموفي.يهوذاضدجائحتينبهجمتيننمرنبوخذقام,586

كا،سليمانالملكزمنفيبنىالذييهوهمعبدحرقوكذلك،اورشليموهدم

المدنيونالعامةوجهاءذلكفيبمن،بابلإلىيهوذاسكانمنبالغجزءسبي

91

http://www.al-maktabeh.com



يكنلمالذينالفقراءالثعببعضولكن05المهرةوالحرفيونوالتجاروالكه!نوت

فيوحقولاكروماوأعطاهميهوذاارضفيالرطرئي!نبوزرادانتركهمضيءلهم

بجثالأرضخلاءعدمفيمصلحةللمخلينكان.(،ا.93-إر)اليومذلك

الجزية.منهمتؤخذأناسيبقى

نصفيقاربمااستمرت،الأدبياتفييمونهاكا،البابليالأصفزة)ن

فيتتثكلكانت،الميلادقبلالسادصالقرنأواسطفي،الأثناءتلكوفي.قرن

قبل055عاموفي،وايديةالفارسيةالقبائلقوامهافيدخلت،قويةدولةلىلران

لهذهملكأالمعروفةالأخمينِنعيرةمنالثافماكورضالفارسيأصبحالميلاد

الدولضدالعسكريةالحملاتمنبعددكورشقاماللاحقةالسنواتفي.الدولة

أص!در(الميلادقبل)538التاليالعاموفي.953عامبابلواحتل،المجاورة

الىبالعودةالبابليالأصفيينالموجوأيهولمواطنىي!ممحخاصأأمراًكورش

الوطن.

فينتابعهلكي،للعبىانيينالمبكرلتاريخالموجزاستعراضناسنقطعهنا

ديانتهم.لتاولالآنسننتقلبينا،آخروتت

،(الأركيولوجية)ا،ثريةالدراساتومعطياتالتوراةمعطياتتدلكما

مشوىعلوصورياوفييقيافلطينوشعوبالساثيماالكنعانيةالقاثلكانت

.الميلادقبلالثانيةالألفمنت،والاجتماسالاقتصاديالتطورمننسبيأمرتفع

مهنية،مراكزكذلك،الزمنذلكلمقالىوفقأ،كبيؤمدنلديهمكانتفقد

،مدن-ممالكعنعبارةتلككانت.لثطنحوعلىاتجارةفييشزكونوكانوا

ملكية،سلطةوقامتوالاجتاعيالماديالطقيالتمايزعملياتبعيداًفيهاذهبت

المعالم،غامضةجمهرةبينفمن.الدينمجالفيلذلكموافقةتحولاتجرتكما

صيد"ا-بعل،1مفردها)بالبعليمالمسماةالصغيرةالمحليةوالآلهةا،رواحكلتضم

معابدبرزتكهذهجمهرةبينمن(،تلكأوالغاباتهذه،تلكاوالوهادهذه

الآلهة،وهؤلاء،الواقعجوانبمختلفيديرونجبارينلآلهة()بنتيونات

الآلهةكانالحينذلكفي.الأخرىالآلهةملكهوعلويالهيتراسهم،بدورهم

منشتقةغالبهافِىهي،بهمخاصةعلمأسماءعلحصلواقدهؤلاءالعظام

الامية،ملك"كلمةمنمولكو،صاحب،،،شدامنبحل:عامةامطء
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الملك.وتعنى

صوريافيهامباكتشافالآثارعلماءقامالقرنهذاوثلاثيناتكريناتفي

لدولةآثارأ-المتراميشمرارأستلفيحفرياتأثناء-وجدواحين،الالية

تموال!الميلادتجلعرالرابعالقرنمنذقامتالتيالقديمةالكنعانيةأوغاريت

علالفورتمفقد،.البحر"ضعوبقبلمنذاتهالقرننهايةفيتدميرها

تحملالتىالطينيةالألواحمنمئاتبضععنعارةهيكاملة،امكتبة

الكنعانية،اللغةلهجاتمنقديمةوبلهجةمسماريبحرفكتلفةتجيلات

وروايات،ياطيرتسج!يلاًيحملمنهاالأكبرالجزءلكن.المبرلةمنالقريبة

وابنهدانيلووالحكيمالفارسوحولبعلالإلهوانبعاثوموتمآثرحولاسطورية

قاملقد.ذلكوكيرعناةالمهيةالربةضدالوقوفعلىتجاسوااللذينأكخات

مما(،كلهالي!ولكن)وطبعهاوقراءتهاالتجلاتهذهرموزبفكفورأالعلماء

كمالأ.أكزالقدامىالسامِنأديانعنمعارفناجعل

لدىوكما.")يلهالإلهأوكاريتفيالكنعافي(البتيون)المبديزاسكان

لدىكانت.علماسماصجتلكنهاا،الهاتعنيالكلمةهذهكانتالعبرانيين

"،1داكون"الإلههوواخا،اْعاشيرات"أو(عاشيرااالإلهةهيزوجة")يلا

أحدوهمالفلسطينيينلدىرئيسأالهأبعدفياأصبحالذي،المواصمراعي

الكنعانيين.أرضسكنتالتياالبحرإشعوب

)البنتيون(المعبدفينثاطأوالأكزالهامةالشخصياتاحدىلكن

الأوكاريتةالصوصفييبدوفهو."داغون)ابن"بحلأالإلهكانالأوغاريتي

وكثيرأ.والمحاصيلالمطرواهببمثابةذاتالوقتوفيالحربهـالهالرعدإلهبصفة

راعيةأيضاًكانتوالتيجداًالعدوانية"عناةإبالإلهةمرتبطاًذكرهمايرد

(البنتيون)المعبدفياخرىإلهةعبادهَمثلمثلها،الإلهةهذهعبادةإن.ا"االخصب

وكألك.172-171سى،3791موصكو.القديمةالعبرانيةالديانةتاريخموبز.رانوفيتشا.)5(

233..Albright.W .F From the stonage to christianity. Doublday,,5791 P

العربيةالتر!مةفىعشتروتسوىيعادلهامانبدولم.الرسيةبالحميفةالتسميةتلده!ا).(

المتربم--(عشتر.بممما)للتوراة

-المتربم-.داحون.للتوراةالعربيةالترحمةن)-(
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بممارصةوارتبطتالتهتيهةالطقوصيةطابعتحملكانت،عثزوتوهي،المذكور

.المقذسالبغاء

فلطين،وفيأوغاريتفييع!بدونهاالكنعانيرنكانالتىالآلهةهيتلكم

أنفهموجدواأنبحدللاصراثيلِنآلهةً-نعرفهمامجملعلبناث-أصبحتوالتي

.والجالالبحاررب،يهوهالقديمالإلهالىبالاضافةوذلك،ا،راضيهذهعلى

الىال!رحالفيالمواشيتربيةمننهائيأوانتقلواكنعانبلادفيالمحتلوناستقرفحين

الكنعانيةالآلهةعباداتتبدوأن-بداهة-يجبكان،بالزراعةوالعملالتحضر

الأرجح--علىكانتالآلهةتلكأنباعتبار،خاصبشكلجذابةللعرانِنن

الطبيعةلقوةرمزأالثوروكان.الخصبعاداتهيعباداتهاوكانتللزراعةراعية

فيالأثريةالحفرياتكشفتفقد،القديمةالشعوبمنالكئيرلدىالمنتجة

.الأرضمناقديمةاالطبقاتفيللثورطقوسيةصغيرةتماثيلوجودجمنفلسطين

يا6،القضيب"شكلعلىوخبيةحجريةأعمدةالحقولفيتنمَبكانتكما

التردة،فيئطمركانتللقضيبصغيرةتمائيلأنأو،للرجلالتناسليالعضو

الغايةولأجل.خصوتجهامنالاعتقاد--حسبيزيدأنشأنهمنكانماوهذا

كاهناتكانحيث،كزوتعبادةضمنالمقدسالبغاءيمارصكانذاتها

1()قادشيمالسايةالكلمة)بالقديسينينعتونالذينالعبادةهذهوكهنة

كانتماوغالباً.المذكورةالإلهةمعبدالىتعودكانتنقودلقاءانفهميعرضون

المزئن(الثجرةجةعأوالأرضفيالمدكركالخثبيالقضب)عثتروترموز

واقطعلأبيكالذيالبلمذبحاهدما:مذبحهأوبعلتمثالجانبالىتقف

.(6-25)قضاعندهالتيالارية

نأالافلسطينفيؤجدواانبعد،الايعراثيلِنبوصعيكنلم،وهكذا

بل،تطورأأكزكانالذيالكنعانناقت!صادجهةمنفقطلي!بالتأثيريثعروا

الد-فيالومميفيالجمعتمامأالممكنمنوكان.وديانتهمثقافتهمجهةمنوكذلك

وبعثتروت،الصغاروبالبعليمببعلالايمانوبينعؤبديانةالايمانبينللعبرانيين

لهموالمذابح،المعابداوبناءتببيلهمبضرورةوالأعتادالصنيراتوالعشز

نقليتمبدأ،ذاتهالأنفي.الواريوفيالمرتفعاتعلالضحاياوتقديم

يرونالعبرانيونفبدأ،وعبادتهعؤلهال!الىبعلولطقوصلبعلالالميزة
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،الرعدى،الهائج،المحاربالإلهفقطيى،الأوغاري!بعلفيكا،بهؤفي

والمحاصل.الأمطاروابوكذلكبل

كيؤدونبالذاتيهؤأننجد؟)يلياافيحولالتورانجةالأسطورةفي

يرأفعدما،/الجافةالحقولالىالمطريرصلثمومنينضبحينالقحطيجلب

كانوااسرائيلفياالكيرينف!ن،ذلكورغم(.-\17،18-1مل1)

بل،يهوهمني!والزيتونوالحنبوالثعيرالقمحعاصيليطبواأنيفضلون

لومأذلكعلىثعبهيلوم،الثامنالقرنفي،هوشعابخينجدجث،بعلمن

مريراً.

الخصب،رمزإ،Jالثو!شكلعلىيهوهيرونالمبرانيونراحبعدفيا

ذلك.علىت!رتبالتيالاعتبارفروضلهويقدمون

الايعرائيلية"الأسباط)افترقت،سليمانموتبعد،بانهتنبئناالتوراةان

قررحيث،الاليةالمملكةهيمتقلةدولةفكلت،يهوذاعنالعثرة

فييهوهبيتفيذبائحليقربواالعبهذاصعدإن،:هكذاملكهايربعام

يهوذاملكرحبعامسيدهمإلىالشعبهذاقلبيرجعأورشليم

الملكفاستشار.يهوذاملكرحبعامإلىويرجعواويقتلونىِ

آلهكهوذا.أورشليمالىتصعدواانعليكمكير:لهموتالذهبعجليوعمل

وجعليخليتفيواحدأووضع.ممرأرضمناصعدوكالذيناسرائليا

أحدهاامامالىيذبونالعبوكان.خطْةالأمرهذاوكان.دانفيالآخر

الحديثعنهمابدوراللذان"العجلانيوا03-37-12مل1!دازةلىحتى

الملكخلدفيلدوركانمااذْ،بهوهللأاسهثميلأ،بلاشك،كاناالروايةهذهفي

تججليدو-ما-حسبيقبرلموالب،آخرإلهألأتجاعهيقدمأنبرب،م

.ليهوهيخانة،العجلينا

ذلكأصبحبعدفي!الكن،بنفهالأضحياتيقدمالمؤمنكانالدايةفي

اتحادأآنذاكيثكلوناصرائلكهنةيكنولم.عليهموواجاللكهنةحقاًاس!نائبأ

كان"ذلكرغملكن.لاحقوقت.فيهذاحدثفقد،منلقةتورانجةوفئةفظما

اللاويين،ثملي-الأرجحعل-كهنةمابةيتخدمواانيفضلونائيليونالاص

وكان،يعقوبالأصطوريالابنلاويمنتخدرال!العبرايخةالتائلاحدى
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منكاهنالأضحيةبتقريبقام)ذاأكبربرغبةالتضحيةيقبليهوهيعتبران

وامعزةأونحجة:ماحيوانعنعبارةتكونالأضحيةكانتعادة.اللاوفي

طقوصفيانعكستلقد.زيتأاوخمرأأوطحينأوأحياناً"،عجلااوجدي

تحتاجالتىوالأرواحالآلهةحولقدمأالتصوراتأكز-ثكبلا-الضحاياتقريب

الىغضبها)بدالبوسعهاأضحيةخلالمنعليهحصلت)ذاوالتي،غذاءالى

بتعابيرمتمثلة،ائيليينالاصلدىبقيتالتصوراتهذهرواسبان.رحمة

VVلاا،يهوهخبزأو،يهوهقربانهو"يهوهوقاثدI:مثلتوراتية . A\،1لا

علىالجميعالكاهنولوقدبماءفيضملهاوأكارعهأخاؤهوأما":مثل(أو6لا،

الأسطورةمؤلفينى(.وحين9-1لا)"ليهوهصروررائحةوقودعرقةالمذبح

.ليهوهمذ!أنوحوبنىا:لنايقول،روايتهالعالميالطوفانحولالتوراتية

علىعرتاتوأصعدالطاهرةالطيوركلومنادطاهرةالبهائمكلمنوأخذ

ايضأالأرضألعنأعودلاتلبهفييهوهوقال.الرضارائحةيهوهفتنسْم.المذبح

غالبأالمذبوحالحيوانلحم(.كان2ا-02-8تك،)...الإنسانأجلمن

،الأحشاءودهنوالكليانالدم:منهجزءبل،كلهليى،المذبحعلىيحرقما

الكاهن.أوالمضخيتبلمنيؤخذالمتبقيالجزءكانبينما

فيليهوهجدأقديممعبدبذكر(الأولصموثيل)الأولالملوككتابفي

لعموممقدسأيعتبروكان،القضاةازمنفيالمعبطهذاوجدوقد.شيلوهمدينة

،"العهدنابوتهوهويهوهعادةفيالرئييالموضوعيضمكاناذ،اصرائيل

الكهنوتيةواجباخهميؤدونكانواعاليأبناءلكن.وأبناؤهعاليالكاهنيديرهوكان

بنىعاليبنواوكانوا:منددأعنهميكتالتوراقيفالمؤلف.صيءنحوعلى

مجيءذبيحةرجلذبحكلما.الثعبمنالكهنةحقولايهوهيعرفوالم.بليعال

أوالمرحضةفييخضرببيدهأسنانثلاسةذوومثالاللحمطغعندالكاهنغلام

هكذا.لنفسهالكاهنياخذهالملبهيصعدماكل.القدرأوالمقلىأوالمرجل

خطيةفكانت....شيلوهفيهناكالىالآتيناصائيلبجمغيفعلونكانوا

كانوا....عوهتقدمةاستهانواالناسلأن.يهوهامامجداعظيمةالغلمان

-2-112،اصم)،الاجت!اعخيمةبابفيالمجتمعاتالنساءيضاجعون

(ا-4-22-17
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فالمضحْون،نمامأعددبمعنىهناتتمقع،يهوهتقدمةاصتهانوا5:كلمات)ن

هناكويذبحونآخرالهمذبحأوبعلمذبحالىوينتقلونيهوهمذبحيتركونقد

أتباعالزمانذلكفيلهكانبعلأنالقضاةكتابمنلناويتكث!ف.ذبيحتهم

ينظرواأنالأخيرهذاكهنةعلىوكان،الاصرائيليينببنعوهأتباععنبقلونلا

يتوجبخطرينمنافسينبوصفهمالأخرى"الوثنيةاوالألهةبعلكهنةالى

أيضأيهوهلأنياءكانوقد.العبببنالنفوذوعلالمداخيلعلىمصارعتهم

6-23-32()تضالصراعذلكفيجدأالفعالةثاركهم
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صإ!!في!ص!!إ!

.8لأثبهـأا!زمر*.ل!لم!وفىرابو80!قعلا+الأثب!اء

.ىمثي"فىاثبطء"أ!مو،*اثبط،

لي!معرفة،المستقبلمعرفةالىيطمحالانانكان،الغابرةالأزمنةمنذ

المشقبل،هذاعلىالتأثيرهوتمامأعمليبهدفبل،الفارغالفضولبداعي

جبريين،يكونوالمالبدائيونفالناس.ذلكعلىتتوقفالانانسعادةانباعتبار

حدوثوزمنكيفيةمعرفةبمجرد،الممبلتغييريمكنانهيعتبرونكانوابل

رؤية""واجبكانلذلك.قبيلتهاوعائلتهأوالممنيالانعانيم!انيمكنما

،والكهانوالحصاماناتالقداصالمشعوذينواجباتاهمبينبهوالتنؤالم!تقبل

والمعونةبالأرواحهؤلاءتربطالتيالوثيقةالعلاقةانالاعتقاديسودكانلأنهذلك

المثعوذونكانلقد.المقدرةهذهمثلتمنحاخهمالأخيرةهذهمنيتلقوكاالتي

الوقتوفي،المرضىويعالجونالمطريتدعونوالثامانات)ْااليبرلونالأفارقة

البدائيين.الأنبياءبمثابةكانواوهم،المتقبليتقرئونذاته

الدياظ.فى6المبلدب!ىوالطنموالمطببالمشعونموالأ!حىالشمدشعو*لد!:شامان).(

المنممم--.البدانبة
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مصاثرسلفأتحددالتىالآلهةفكرةالرلدىظهرتالزمنمرورمع

لم،ذلكبعدحتى،لكن.كاملةوشعوبوكقبائلمتفرتينكأشخاص،الاص

نفطالانساناقغلقد.المقبلعلىالتأثيربإمكانيةالتفاؤليايمانهالانسانيفقد

واالخاصةخطاياه-بسببسبئأمصيراًللانسانقررقدالالهكان)ذاحتىبأنه

يمكن:الكارثةلتجنبامكانيةتوجدذلكرغمفإنه-اقربائهاوأجدادهخطايا

ويبدلقرارهسيغيربدورهوهو،وتوبةوأضحيةبصلاةالالهواسزحاماستعطاف

تزايدمعانهذلكويعني.وأقربائهالانسانعنالشقاءويبعدرحمةإلىالغضب

الاله،ولنواياسلفأالمحددللمستقلالمؤالمعرفةعليهاتنطويالتيالأهمية

.والأنياءللبصْارينيعزونهالناسكانالذيالدوراهميةتزدادكانت

بالمتقبل؟القدامىالمتنبئينهؤلاءحقيقةهيفما

اعقاده-حسب-يمكنهاطرائقالانسانابتكر،القدمفيالموغكالزمنمنذ

الطرائقتلكمعرفةتبدوأنيجبوكان.الطبيعةمافوقعالمعلىتؤثران

البرية.الحيواناتصيدمجالفيالانتاجيةالطرائقمعرفةمثلوالزاميةضرورية

اسزاليايكانلدىالسحرطقوسكانت،الأثنوغرافياعلماءلشهادةوفقأ

معتمامأيتلاءمماوهذا،القيلةفيعضوكلمنهيتمكنامرأنعتبرا،صل!ن

البدائية.اثماعيةتميزكانتالتيالمجتمعاعضاءبينالمساواة

مافوقعالمعلىللتأثيرالأصاليبمختلفالبدائيالاناناخزعلقد

فوقماعنومة(معارفأالناسلدىفتزاكم،يمرالزمنوكان.الطبيعة

انفهم،وحولالطببعةحولالحقيقيةمعارفهمتراكممعبالتوازي،الطبيعة

المعتقداتلطقوسممارستهموكانت.والعمليالاقتصادينشاطهمسياقضمن

الىالحاجةالأثناءنلكفيتظهرأنحتمايجبوكان،وقنوعأتعقيداًتزدادالدينية
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المذلمحورةالوهميةأالمعارفايمتلكونالذينللأشخاصمسبقاجتماعيتدريب

الواضحمن.قومهمابناءلمصلحةالضروريةالسحريةبالأفعالالقيامويجيدون

وروحيةجسديةبمعطياتيتميزواأنالأشخاصهؤلاءعلىيتوجبكاننهأ

المشعوذوناي،الناسهؤلاءمثلفعلاًفيهظهرالذيالزمنجاءواخيراً.ممينة

شغلاًلهمبالنسبةالدينيةالوظائفاداءاصبحالذين،المحزفونوالشامانات

وواجباًاساسيأ.رئيسياً

الدييةللعبادةالمحترفينالخدماي،الناسمنالفئةهذهبروزلكن

ارتبطبل،الدينيةوالمارسةالدينيةالايديولوجيابتعقيدفقطلي!ارتبط،القديمة

ككلالثامانيةظهورمعالأمركانهكذا.القبليالنظامتفخبدايةمعتاريخيأ

بحقذلكإلىيثيركا،سيبرلاشعوبلدىالدينيتينوالعبادةللأيديولوجيا

الثعوب)!اتلكلدىالامانيةدرصالذيأنيسيموف10السوفي!الباحث

الماديالتمايزونموالعائلةفيالبدائيةالقبليةالعلاقاتتفصخعمليةاخلال

الجمهورعنفأكثراكزالسابقةالاجتماعيةبالمناصبالقائمونيبتحد،والاجتماعي

منهم-القريبةالزيةالعوائلمع-بالاشزاكفيثكلون،تومهمأبناءمنالباقي

القاثمفإن،القبيلةفيالأخرىالاجتماعيةبالمناصبالقائمونوكما.القومنخبة

وهذه.حصرأللطقوصخادمالىالقومأبناءأحدمنتحْولالقبليةالعبادةبطقوس

التيبالمكانةمرتبطءكيهويملكهاستثنائي-شالىلاحقأتحولتالأفضلية

.يثغلهاا"(

..15مى،لأ0589-لينينغرادموسكو.الايفنلديانة.انيسيمدفهـ.ا.)6(

.ص،22.السابقالموبع)7(
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مناليهيعزىفياتفيرهاتجدالثامانيشغلهاالتيالاستثنائيةالمكانةكانت

الأجدادأرواحاي،العائلةأرواحالأولىوبالدرجة،الأرواحإلىخاصةترابة

وتجنبهمالقوملأبناء،كانتأيأ،المساعدة)سداءخلاله-منتستطيعا!تي

الاعتقادوكان.الأعداءمنوحمايتهمالمخاطرمنوتحذيرهمالمخلفةالكوارث

يصبحوالذييرضيهاالذيالثخص.iالهدلهذاتختارالأرواحهوانالسائد

وتفعللهأولهاضروريأذلكيكونعندماالامانجسدتسكنفالأرواح،شامانأ

فهو؟طييةفوقمقدراتانمانيبديولذلك.بل!انهوتتكلمخلالهمن

الثريرةالأرواحمنهمطاردأ،فيهمامللامرضىلثفيأن،مثلأ،يتطيع

روحأالأرواحعالممنيتدعيأنحتىبوسعهكا،المرضوسبْبتسكنتهمالتي

المت.يبعثأناي،الجسدالىيعيدهاوأنميتجدمنهناكالىطارت

المتقليصتقرىءوأنغفيهوماولرىضاعماعلىيعزأنالامانوبمقدور

.به)8،هـلتنبأ

منبعددالشامانجدفيالأرواحدخولعلىيستدلكانعادة

فيتلوى،العصبيةوالنودةالمفرطةالثؤحالةفيالثامانيقع:الأعراض

لنفه.الضرباتييموأحيانأ،ويقفزوخ!نحوعلأعضاء.هـمحركويرتض

الأرواحقبلمن،مصطفى"الانانكونعلالمؤضراتأحدأنم!تنربأوليى

العصية،الهتيرلا"تمىالتىالمرضيةالحالةنلكولوجعلالمسبقةمقدرتهكان

تحليلأأنالياقوتِننالاماناتعنأليكسييف.نكتب.،النفيةالصرعة"أو

كثيرأكانواعصبيأالمرضىالناسأنيبينالاماناتظهورحولالمتوفرةالمواد

القرىواوائلعشرالتاسعالقرنزالياقوتيينلدىالتقليديةالدينبةالمعتقداتأليكسييفأن)8(

.912-128ص.،0791نوفوسيبيرسكالعهـثرين

http://www.al-maktabeh.com



بعضلدىالمرضانالمحتملومن.الياقوتيينلدىشاماناتمايصبحون

الجاعة،الهتيرياحالاتالىأشارألباحثونكذلك.،وراثيأا91كانالثامانات

الآخرين.لدىفوريةنوباتشخصلدىالنوبةحدوثيستدعيعدما

إيصالفيأيضأيطمح،العباثةطقساثاء،الامان-المثعوذكانعادة

اصطناعي،نحوعلىالانجذابيالهياجحالةإلىالعبادةمكانفيوالموجوديننفط

الباتاعْونيالمعوذإنيقولتايلورإ.كتب.مختلفةبطرقذلكتحقيقيتموكان

صرعنوبةلهتحدثحتىالخخيثةوبرمالطبولقرعمن"الغلايدأكانا

يمْونبمنيوصلويلانالجنويةالهندوفي...وهميةاو،حقيقية

الوحي،حالةفييدخلوالكيالوبةالىأنفهم!الشيطانِننالراقصين"

المرضى.معالجةلأجلالضرورية

بودو،قيةلكهنةالجنوفماالانتثاءمننوبةتحدث،الاكلةنفسعلى

المحيطين،الناسوكاءالموميقىانغامعلىالمحمومةالرقصاتغمرةفيوذلك

منالتنبؤفيولرعالكاهنعل،"الالهاثناءهايهبطالتىالنوبةتلك

المتعلقةالمرصةالظاهراتاأنالىللا.تايلورسثر،الوتتنف!في.،11خلالهاْ

المحلْفوناثعوفونيذهبوعات.معروفةأهدافلأجلثومأتتحدثبالتبز

للوسيطيمكن،فرادةالأكزالأحوالفي.العاثيالتصغبللا،المبالغةحدالى

ولهأ،بالفعلخلالهمنتتكلم(عليهصيطرتالتى)الروحكونبفكرةيولهأن

ويغيربل،لأسلوبهوفقأويتكلمبالاسمالروحيميفقطلي!تجعلهلدرجةقويأ

بأحدأتينالو":الصددهذافيتايلوريتابعثما.الروحطابعمعتماشياًصوته

السابقالمرجع(9)

357ص،9391موسكوالبدانيةالثقافةتايلور!)01(
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المرتعقالتلوييرىوجعلناهدلفيفيأبولومعبدالىالهاديالمحيطجزرساكني

ي،تف!يرأالخمىهذامناطلبلما،المحمومةصرخاتهاويمعيثياللكاهنة

المالوفة)111،.الوخيةفلسفتهب!فرازاتشبيهةجدفهي،الطقوسهذهمن

لاهدجعلوهلوأيضأاصتغربلماهذاالجزرصاكنأنهنانضيف(نوممكننا

القدامى.الاسرائيليينالأنبياءسلوك

يتاكدوالافريقيينالباتاغونيين،المحئفينالمعوذبنأعنتايلوريكتبهما

الحوبشاماناتحولواتنوعةالغنيةالأثنوغرافيةالمادةخلالمنايضأ

السيببرية.

الىاضافة،هنالكالإيفنل)ْ(شامانات"بين:انيسيموفيقول

باردي،جدأالرصينينالناسمنكبيرعددوالهشيريينالعصبنالأشخاص

لهكذابالنسبة.الأكلبعلىالثاؤميوالمزاجالقويةالارادةذوي،الأعصاب

الماديةالمنافععلىللحصولووصيلةطقوصيشكلمجردانمانيةتمغشامانات

في-همقبليينانبياءمنبتكونالذي)الأولللطرازوخلافأ.المعنبةوالاجتماعية

الطرازيتميز(،الاجتماعةالحياةفيالتاثيروقيلوصغارشامانات-الأحوالاغب

الىاضافة(،رصينخيالذويومتسلطينخبيثينشاماناتمنالمكْون)الثاني

نا...الرفيحةوالثقافيةالايجابيةالمعارفمنكبيرلمخزونبامتلاكه،ذلك

معارفهم،كلبالحمبانآخذيننبوءاتهميمارصونكانواالطرازهذامنالشامانات

كانواحينوهم.هيبتهمعليحافظوالكي،يمكنماأقلالخطأيكونبحيث

.935ص،السابقالمرجع)11(

).(Evenkالمتربم.سيبيريا-ليميش-شعب
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عمليةتوجيهاتاصدا+علقاثرينكانوا،ثامافيمبهمبث!كلممارستهميغلْفون

ومكانتهميبتهمتوطيدعل،بدور.،ياعدكانمما،قومهمابناءالىبحتة

بين،بمهارة،يجمعون،الامانيةممارستهمفي،كانواوهم.الاتجاعية

والإحاطةقومهمأبناءنفيماومعرفةوالصوفيةالسحريةوالعوذةالحذقةالب!هلوانية

!ا"".الايجابيةالانتاجيةبالتجربة

بالثيابنفسهوخصْمعقدأطقوصيأنظامأ-الامانالمثعوذاخترعلقد

صوفيبمغزىمنهاعنصركليزؤدوالتى،،مهنته)بالمرتبطةالحاصةوالحاجيات

مرورهبعد،الامانلدورالمرشحكان،مثلأ،الإيفنكفلدى.مبهمةوقوة

شملةعلشأا،كبرالثمامانمنيحصل،والتجربةالتدريبمناوليةبمرحلة

معانماندفوعلىايضأخاضينوعكازللراسغطاءوعلخاصتينوصدرية

.ا،!االخ،مدقة

ايمانيشزطها-بالطبع-كانالقبيلةلشامانالخاصةالاجتماعيةالمكانةإن

هولأنه؟بالذاتمصيرهميتوقفالطبيعيةفوقمامقدراتهعلىبأنهقومهابناء

لمانمانلكن.ا"ا(قبيلتهممجميلكيالأجدادأرواحقبلمنالمصطفىبالذات

النظامأنحلالظروففي،متاخرطورفيحق،العاليةالاجتماعيةمكانتهيفقد

تؤديالقبائلنحتلفبينوالتدامجالتمازجعمليةكانتعندما،البداثيالمثاعي

مميزتينشخصيتينهنالكثمةأنأنيسيموفيكتب.اكبرقبليةاتحاداتتكؤنالى

العسكريالقائد:صيبيرياقباثللدىالاجتماعةالحياةمركزفيتقفانكانتا

(NY).232-233ص.الايلنكديانة.انيسيموفف.أ.

.519ص،السابقالمربم)13(

..21ص،السابقالمربم)14(
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طقوسالصكريالقائدلمرنبةالمرشحعلىيمارسكانفالامان.والامان

كان،المرشحعلالثامانقبلمنالواضحالرضىحالةفيفقط9و،الرصامة

القائدلمنصبالامانيرسمهانوفيالنجاحفيياملانيتطيعالأخيرهذا

.")و؟االعسكري

ياخذأنعل!يتوجبكانفصهفيالقائدتثببعدحتى،حالأيةعلى

العكريالقائديزمعثروعكلقبللأنهذلك،الامانموقفالاعتاربعين

علوالحصولالأرواحإرادةعلىالاطلاعلهبالةالمهممنكانبهالقام

في،اثمانكان،وهكذا.الثامانصلاحيات-اخرىمرة-وهذه،تأيدهم

والي.العرافبدوريقوم،الأحوالمنالكثير

القديمالعهدآلهةلدىكما،القديمالعهدشعوبكللدىكانلقد

ملوكالىندائهمعرضوفي،الميلادقبلالسادسالقرنففي.أنجياؤها،حمياً

أنتمتسمعوافلا":يدعوإرميااالهوذي)ْيهوهنجيكان،وموآبوعمونإدوم

قاثلينيكلمونكمالذينوسحرتكموعائفيكموحالميكموعرايخكملأنبيائكم

-9-27إر.()..بالكذبلكميتنبأونإنمالأخهم.بابلملكتخدموالا

انياءالأخرىالآلهةايخاءيعتبر،يهوهيتغالذي،إرياكان،طبأ(.ا.

كذابين.

)جمعهاا)نابيالعبرلةالتسمية،عادة،للنبيالترراةت!تخدم

الذي)أو"المنبىء":غتلفةباشكالترتجهايكمنالكلمةوهذه"(.نابيما

.327ص.السابقالمربم)15(

صلةعنللتمييق.يهولأاهـبيلةاويهوذامملكةإلىنسبة."يهدذيصفةنستمدمولاحقأمنا).(

يى.ديانةنضوجاكتم!عنلحديثعند.متا!مرةستظهروالتيالدينيالمفزىذات"يهـودي"

المتربم--
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فيالعبرانيينلدىظهرتتدالتسميةهذهأنالاعماديجبولكنا،الالهناداه

الأولصموئيلكتابفي.كنعانأرضالىوصولهمبعد،نجامتاخروقت

عدالرجليقولكانهكذااسرائيلفيعابقأا:للفضولثيرةملاحظةبقيت

سابقأيدعىكاناليومابخيلأن.الراثيالىنذهبهلئم.اللهليالذهابه

عبريةبكلمةالنبيالتوراةتسميالأحوالمنعددفي(99-صم1إ)الرائي

المعنىنفس"حوزي"و(الرائي)"روئي"لكلمتيان10حوزي)هياخرى

الكثيريرى(الرائي)"روئي)انيعتبرونالاسكان."البفاراوهو،تقريبأ

يرىأنيتطغ-مثلأ-فهو.رؤينهالبطاءالعاديينالناسمفدورفيلب!مما

لأنالمتقبلاسثراقأيضأبتطغلكنه،المروقأوالفائعاليءيقعأين

المستقبل.ذلكلهيكف(غيرهماوعزوتأوبعلاو)يهوهالاله

كلمنالكثيركان(الملوك!وكتبالقضاةكتاب)التوراتيةللنصوصوفقأ

والمطيين.والصارينالأنياء:فلطينفيمقكفينهؤلاءائيرو"اداصناف

المخملمنبللا.الأخرىالآلهةوانياءبل،يهوهالاءفقطليىبينهموكان

يصفونحين،التوراةمؤلفيلكن،يهوهعددانبياءمناكثركانبعلانياءعددان

انبياءفيسمونسمْواواذا،منهمقليلةقلةبالاسميسمون،هؤلاءومآثرمعجزات

مورنونالأمريكي،التوراةدارسأبدىلقد.مفهوموالبب،فقطيهوه

طقوصيةمكتبةمناكز"القديمالعهداليى":بقولهصائبةملاحظة،سميث

كانوا،وملوكوأنبياءكهنةمناثهورينالديانةبىجالتمجدالىكدفكانت

الإلهةتمجدمماثلةادبياتتوجدكانتانهالمحتملمن.يهوهعادةيرعون

كشفالذيوالورععناةالألهةانبياءواحتهادبعلأنبياءومعجزاتعشتروت

العباداتهذ.ازدهارعلىساعدااللذانإيزابلوالملكةمنسئىالملكعنه
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.A)1؟(بالمقارنةفقطعليهالحكميمكنالأمرهذالكن.بالذات،الوثنية"

القرن)أيضأنساةبينهمكانبل،فقطرجالأمرحلةص!القضاةأنبياءيكنلم

عل،النموةهانهإحدىوفي.(عرفابدالحاديالقرن-كرالا

يعنىبالعبريةدبورة)دبورةونعنى،واتعيةتاريخيةضخصيةنرىأنيمكن،الأقل

!ى-ضص
معترفأ،قاضيأأكانتأنهالدرجةكبيرة،كنبية،دبورةهيبةكانت(.النحلة

الئهرةولكن(.4-هقصْ()للقضاءاليهايصعدوناسراثيلبنووكانا:بها

لهلامتالذىالدورذلكلدبورةجلبهاالحقيقية التيالدورلة!افى!صاحد

يقودكان.الكنحانيةالمدنتحالففيجيرانهمضديخوضونهاالاسراثييونكان

ضايقوهوحديدمنمركبةمثةتع)لديهكانالذي،سيسراالكنعانيينخيى

القباثلتبعزمن(،مستفيدأ3ا-42-قض()سنةعرينبشدةايراثيلبني

،بلوعينتالمذكورةالقبائللتوحيدنداءبإسقتكتفلمدبوران.الامرائيلية

لايهوهيامرالم":أبينوعمبنباراقهومثتركأعكرياًقائدأ-يهوه-باسم

بنيمنرجلآلافعرةمعكوخذتابورجبلالىوازحفاذهب.اسرائيل

يابينجيشرئيسسي!راقيثونضهرالىاليكفاجذب.زبولونبنيومننقالي

وضعواخيرأ،ونرددجبنعنكثمفباراقلكن،إليدكوادفعهوجمهورهبمركباته

.ااذهبفلامعيتذهبيلموان.اذهبمعيذهبتان":دبورةامامشرطأ

اليومهوهذالأن.قملباراقدبورةفقالت":وعضدتهباراقمعدبورةفذهبت

(4-6-14قضا)قدامكيهوهيخرجالم.ليدكسيرايهوهفيهدفعالذي

التجليكانأنهالمحتملومن،الميلادقبلعرالثانيالقرنفيذلكحدث

مؤقتأتضامناًكانلك!نهايهوهرايةتحتائيليةالاصالقبائلبينللتضامنالأول

Smithلأ()6 .M Palestinian Parties and Politics thath Shaped the Old

091.Testament.N .3.,,7191 P
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فيبهيقومونالأنجياءكانالذيالمتزايدالدورانعكىذاتهالوقتفي(.وجزئيأ

الحدثهذالذكرىتخليدأأنهصدفةوليى.الايرائيليةللقباثلالياسيةالحياة

ال!التوراةنصوصبيننصاقدم،ربما،يشكلالذي"دبورةلثداتأليفتم

الينا.وصلت

منبكونانالمرجحكيرومن.ال!لشكيدعوالاالثيدهذاقدمان

ذلكفيابيوعمبنوباراقدبورةفزنمت":بدايتهتؤكدكا،نفهادبورةتاليف

تمالقصيدةهذهانعلىتدلكثيرةمؤضراتثهـولكن5-1قض")قائليناليرم

انهايفزضأضياءعنيتحدثفالاعر.النصرشعورمنباشرتاثيرتحتتأليفها

جرىفياالفاعلةالثخوصوهم،معاصريهالىمتوجهأ،للجميعمعروفة

كما،الحربفيضاركتالتيالقبائلمديحاثناءالتعابيرقوة)ن.عل!والاهدة

هوكانشخصعلىتدل،الماركةمنتملموااللذينالىالموجهةاللعناتفي

القديمةالتفاصيلمنعددالقصيدةفييوجد.الحربفيماركا-ربما-بالذات

فيهوه.لاعرائلالبدويبالماضيتطاَسِال-مايهوهعنالواردالتمور:جداً

صعير!تبخروجكيهوهيا9:شعبهلنصرةالمعركةإلىالجنوبصحراءمنيخرج

وبلادالحقيقيلسكنهفالصحراء"،ارتعدتالأرص-إدومصحراءمنبصعودك

المعونةائييونالاسيتلقىالمعركةوأثناء"،مقدسةأرضاً،بعدتصبحلمكعان

حبكهامنالكواكبحاربواالمواتس":قيثونخهرتيارومنالكواكبمن

لي!والنهرللكواكبالمديحهذاإذ."...فنهمصقيوننهر.صيراحاربت

الطبيعةقوىعبادةالى،الغابرالقدمإلىبنايؤديبل،مجردةشعريةصوراًفقط

الثعوب.منالكثيرلدىمنثرةكانتوقد،القديمالزمنفي

الأعاصيالجمهورولكن.فريدةشخصةكانتةدالنبيةانفىشكلا
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كأنهمويتصرفون،جماعاتاوفرادى،فلسطينفييجولونكانواالذينالأنبياءمن

منالسخربةبللا،الازدراءشعور-الأرجح-عليستدسكان،مخبولون

وأحد.الحامالمصتوىفوقيعلوكانالأنياءمنفقطفالبعض،الناسجانب

عندلمواخر،القضاةفؤنهايةفي-عاضالذيصموئيلالنبيكانالبعضهذا

الميلاد.قبلعرالحاديالقرن

فأمه،النبيهذاحياةحولالتفاصلمنعددالىالتوراقيالمصدركثر

نفهاعلوقطعتشلؤمحبدالىحختحى،طويلأزمنأأولادلهايكنلمحنة

وكان.ذكرهاعؤ"ف!نذلكوبعد.ليهوهحهبهذسوتبطفلرزقتاذا:نذرأ

سع"بالعبية)صموئيلاسمهودعتابناوولدتحبلتحنةأنالسنةمدارفي

للنذر(وتنفيذأ02-%9-?صم1،)صألتهعؤمنلأفيقائلةً(المؤلف-"الاله

عاريةهوحياتهأيامجمغاةالمعبدلخدمةأظفار.نعومةمنذصموئيلأعطي

وبعد.كاهنبواجباتيقومعؤمعبدفيصموثيل(كان1-28لأصم")ليهؤ

ضبلؤلمعبدالأولالكاهنفأصبح،عوهاختار.وانجيهعاليالأولالكاهنموت

كلامهمنسشيئأياعولممعه-كوهوكان!موئيلوكبر).ذاتهالوقتفيعظيماونبيأ

اؤتمنتدانهسبعبئرالىدانمناصرائيلجمغوعرف.الأرضالىيسقط

.(3-91-02صم1.)نبياًصموئيل

الفلسطينضدقايةحربأيخوضونالاسرائيليونكانالسنواتتلكفي

الفلسطينيونتمكنالمعارك)حدىكسبهموبعد.الهزائممنبعددفيهاواصيبوا

خيرعنيفرلمذلكلكن،،العهدتابوت)واختطافشيلوهاحتلالمنحى

بقرباأثامىوداجونمعبدالىالتابوتالفلسطينيونأدخلفقد.لهمبالنسبة

الأرضالىوجههعلساقطبداجونو)ذاالغدفيالأشدوديونوبكر.داجون

وا)ذاالغدفيصباحأربكروا.مكانهفيوأقاموهداجونفأخذوا.يهوهتابوتأمام
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علمفطوعةويداهداجونورأسيهوهتابوتاماموجههعلصاقطبداجون

منيهؤانتقمأن(.وبعد5-1-4صم1ا)فقطالسمكةبدنبقي.القبة

بعدجعلهممما،مرضأالفل!طبنِنعلجلب،النحوهذاعلداجونتمثال

داجونوعلىعليناقتقديدهلأن5،يهوهبجبروتللاعزافيضطرونذلك

نفذصبرهمولكن،الثقيلةعؤيدأشهرمبةالفلسطييونوتحمْلالهنا،.

.يهوهبتابوتنعملماذاقاثلينوالعرافينالكهنةالفلسطييرنفدعا5:أخيرأ

الفلطينيينوالحرافونالكهةنصحعندئذ6.مكانهالىنرسلهبماذااخبرونا

الاصراثييين،الىالتابوتوبارسالثمينةهدايامعليهوه6ا!لمقربانابتقديم

حصل.ماوهذا

والنصالكاهندورفيالفلطينِننضدالحربفيأيضأصحوئيلثاركلقد

كانكما،اصراثيللعمومقاضيأصموئيلأعلناللمزمنحلوحين.والمعاضد

منيذهبوكان.حيائهأبامكللاصراثيلصموثيلوقفى01جنهافيدبورةامر

هذهجميعفيلاصرائيلويقفيوالمصفاةوالجلجال)يلبيتفيولدورصنةالىسنة

)اصم7،لايرائيلقضاةبنيهجعلانهصموئيلشاخلماوكان....المواضع

ولم":أيهممقامقدرعلىيكونوالمصموثيلابناء(.لكن-15-16-8-\

القضاء،وعؤجارضرةواخذاالمكبمالاوراءبلطريقهفيابناهيسلك

لهوقالواالرامةالىصموئيلإلىوجاؤواايرائيلشيرخكلفاجتمعا:وعندئذ

لنايقضيملكألنااجحلفالآن.طريقكفييسيرالموابناكضختقدانتهوذا

لنا،يقفيملكأأعطناقالواإذصموئيلعييئفيالأمرفاء.الشعوبكسائر

يديهبينمناللطةافلاتعدميفضلصموثيلكان(.ربما8-3-6اصم)

كانالقبليةوال!نخبةالقبائلشيوخفنفوذ.خيارلديهيكنلملكنه،أبنائهوايدي
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هذا.وكانملكأالاصرائيل!نمنحعلوافقوصموئيلالوقتذلكفيعيماً

.شاولهوالملك

تفاصيلنصهافيبقيتحيث،خاصأاهتمامأتستحقشاولتنويجقصة)ن

.القضاةفتؤفيالأنبياءودورالحقيقبةالتاريخيةاللوحة،!ثكبلا،لناتصؤر

أرصل،بنيامينقبيلةمنكنىفلاحوهو،ضاولوالدقي!اتنضئتحين

نتيجة،بلاكلهاالمنطقةشاولجابوقد.الأتنعنللبحثعدبرفقةابنهيس

بالحدولأتنعهمعهالذيالعبدلكن.البيتالىبالعودةهمْالأتنيجدلموعندما

يقولهماكل.مكرموالرجلالمدينةهذ.فياللهرجلهوذا5:ونصحهذلكعن

ولكن،.فيهانلكالقطريقناعنيخبرنالعلْههناكالىالآنلنذهب.يصير

أوعيامننفذقدالخبزلأن.للرجلنقدمفماذانذهبهوذاا:يترددشاول

ربعلديهبأنضاولالعبدفيذكْر،،مفاماذا.اللهلرجلنقدمهاهديةمنولي!

قدبيومذلكتبليهوهكانالحينهذافي.للعزاتيهديهأنيستطيعفضةضاقل

اليكارصلالآنمثلفيغدأا:الملكلمنصبكمرضحشاولعلىصموثلدلْ

يدمنضعبيفيخلصاصرائللثحبيرثيأفامسحه.بنيامينارضمنرجلأ

اليوموفيبترحابالفتىشاولصموئيلاستقبل،هكذا.،..الفلسطينن

يهؤلأنألي!وقالوتبْلهراسهعلوصبالدهنقنينةصموثيلأخذ،:اتالي

حيث،الإتنبخصوصضاولصموئيلهدأثمإ،رئيسأميراثهعلسحكفد

نصيحةصوثيليقدم،ذلكبعد.وجدتتدالاتنانعلمعلىكانالنبيان

الأنبياءمنزمرةتصادفانكالمدينةالىهناكالىمجيئكعنديكون5:لاول

عليكفيحل.بتنبأونوهموعودونايودفربابوأمامهمالمرتفعةمننازلين

الني.توجيهاتكلشاولونفذ.أآخررجلإلىوتتحولمعهمفتتنأيهوهروح

ه111روحعليهفحل1،المحددالمكانفيأنبياءمجموعةوهي"،الزمرة"فالتقى

جمغرآهولماأ:أباهوعرفعرفهمنلدىدثةكبيرأثارمماإ،وسطهمفيفتنبأ

لصاحبهالواحدالشعبقالالأنبياءمعيتنبأكيفقبلهومااصمنذعرفوهالذين

ومنوقالهناكمنرجلفاجاب.الأنبياءبينأيضأأشاول.قيىلابنصارماذا

.(01صم)1"الأنبياءبينأيضاًاثاول:مثلأذهبولذلك.أبوهمهو
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فبعد.الأنياء"زمرة"أخرىمرةشصادفوشاولصموئيلحكايهْفي

داؤوداسمهشاببلاطهفييخدمكان،للملكثاولتوليعلصنواتمفيئ

استدعىمما،الفلسطينيينضدالمعاركفيماركتهخلال،مأثربحدةقامالذي

داؤودلأخذرسلأشاولفأرسل":داؤودقتلالملكوترر.وحقدهالملكحد

علاللهروحكانعليهمرثشأواقفوصموثليتأونا،نبياءجماعةراواولما

وتكونمرتينداؤودلأخذرسلًاشاوليرسلثم.أيفأهمفتبأواضاولرسل

الله،روحأيضأعليهكاناولكنالرامةالىنفههويتجهوأخيرأ.ذاتهاالتيجة

وانطرحصموئيلامامأيضأهووننبأثيابهأيضاْهوفخلعا:يتنبأأيضأهوفراح

.(91صم)1"الليلوكلكلهالنهارذلكعريانأ

المجدتجا.الحدبدافعفقطلي!،داؤودموتبريدشاولكانربما

غئر،ملكاْضاولمحالذيصموئبلأنذلك.وضهرتهالأخيرفذاالمكري

توجيهاتينفذلم،ملكااصبحأنبعد،شاول،ن،حادلكلفهموقفه

يهؤ:باصمتصدر،بالطبع،كانتالتىاتوجيهاتتلك،مراتعدةصموثيل

-مثلأ-صمرئيلطالبالصينةهذهمثلففي،.الجنودربعؤيقولهكذا"

اذب...يهوهيقولهـهكذا:المجاورعماليقشعبعلىالحربيعلنانضاول

طفلأ.وامرأةرجلأانتلبلعنهمتعفولالهماكلوحرمواعمايقواضرب

جزءأتركلكه،يهوه)رادةثاولنفذلقد."وحمارأجملأ.وغأبقرأ.ورصيأ

العمالقة،ملكاجاجعلأشفقكا،ل!يهؤالقرابينتقريبلأجلالمواثيمن

والاصغاءالذيحةمنافضلالاستماعهوذا5:الملكسلوكبحدةصموئيلفادان

1)،الملكمنرفضكيهوهكلامرفضتلأنك...الكباضشحممنافضل

الذبيحةبتقريبهووقامصموثيلمجيءالملكينتظرلمأخرىمرةفي(.15صم

قد.تقوملافمملككالآنوأما5:حدةاكثرالبيفحلردفكان.المعركةقبل

لملأنك.ضعبهعلىيزاسأنيهوهوامرهقلبهحسبرجلألمسهيهوهاتخب

أولمنالمعارضةموقفالنبياتخذلقدإذأ0(13صم)1!يهوهبهامركماتحفظ

فقطيكتفلم-التوراتيةالروايةصدقنا-إذاوهو،الاسراثيليةللدولةملك

انتقىلْد،يهوه)رادةيمذ-بالطبع-كانالذيصموئيلانتبينلقد.بالتهديد

يهوهفقال):يهوذاقبيلةمنيسقسابقاًابنالمذكورداؤودوهو،ثاولخليفة
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رايتقدلأفيالبيتلجيبسىالىأرسلكوتعالدهنأقرنكاملا....لصموئيل

صم)1ملكأداؤودهناكومحيمشبيتالىصموئيلويجيءا.ملكأبيةفيلي

16).

بحيد،ملكأيصبحأنقبلالأهوالمنالكثيرمقاساةداؤودعلىتعينلكنه

قدالحينذلكفيصموئيلوكان.الفلسطين!نضدمعركةفيوابنائهشاولموت

الأنبياء.بينلهكفؤخليفةيوجدفلم،مايبدووعل.مات

وحكمصموئلوالنبيايرائيلقضاةحولالتورانيةالروايةتجيلتملقد

تدورالتىالأحداثتلكوقوععنمتاخروقتفيالأواثلالاصراثيل!نالملرك

الشفىلتقليدالأولىالتجيلاتانالباحثينأكزلةوشتبر.حولهاالروابة

ومنذ،والثامنالتاسعالقرنينفيجرتقدللنصوصالأولوالثذيبالمتوارث

وفقالجديللتعديلتتعرضالنصوصهذهكانتالميلادقبلالسابعالقرن

نفوذهم.توطدالذينالأورشليم!نيهوهلكهنةالمميزةالروحية

العبلتاريخاْ"الأرثوذكسيينالمفرينف!نواشرنا-صبق-ك!اولكن

تدخْلوكان.تقريبأبالمرة،قدمأا،كثرالمصادريملْحونيكونوالمالعبري

متواضعأوداؤودوشاولصموئيلحكايةوصففي،تحديدأ،اللاحقينالمحررين

تصوربتكوينالحكايةهذ.فيالمقاطعبعضتمح،لذلك.خاصبكل

.الغابرةالأزمنةنلكفياصائيلانياءدورعن-مثلأ-حقيقي

قدكانوا(يسمونهمآنذاككانراكما،الرؤاةهأو)الأنبياءاننستخلصإننا

مرحلةفيالأخرىالعوبلدىكما،خاصةاجتماعةثريحةشكلعلممْيزوا

الريحةأنبياءكان.الطبتىالمجتمعالىالقبلي-العائريالنظاممنالاتقال

.الشامانطريقةعلبالتطبيبيقومونومثعوذينوبصْارينعترفينرؤاةالمذكورة

بمكنهمهؤلاءبأنايمانهنالككان:الدوافعبمختلفيقصدهمالثعبوكان

بل،مريضو)شفاءدروقأوضائع(حيوانأو)شيء!)يجادنصيحة)سداء

عاديين،غبرأناسأنهمباعتبار،عموما،بالمعجزاتوالقيام،ميتبعثحتى

عنها.ي!يداندون.مامذساو6بعيددومأالمتسمدالشنص-**ه!ط!باليونانية).(

المت!3--.الأرفوذكسيةالمسيعيةبالكنيسةالمرتبطةالصلةعنيتميزبما،لاحعاْالمعزىمذاو!نشد
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ضرحكما-ف!نه،النبيعل"اللهروحيحلاعدما.الالهتجلمننحتارونبل

فيصبح،آخرقلبأااللهويعطيه"آخررجلأايمبح-ثاولللشابصمرئيل

المستقبل.واصثرافوالرؤياالتنبؤعلقاثرأ

مختلفة،اجتماعةشرائحمنينحدرونكانواانبياءيصبحونكانواالذين)ن

الىبالإضافة،الأمرهذا.الشعبعامةمن-الأرجحعلى-كانواأغلبهمولكن

الوحثيةالموصيقىبببيهاجونعندما)أشغلاادأثناءالغريبصلوكهم

ويقفزونويصرخونثيابهمويخلعونالثوةحالةالىفيصلون،الموسيقيةلآلتهم

بعضفيموتفأالناسلدىيستدعيكان(،لأنف!همالضرباتويكيلون

جبعة،فسكان.للسخريةمادةيصجواأننادرأبكنولم،تجاههمالازثراء

معيتبأ"راوهحين،،قبلهوما(صمنذعرفؤالذينبهغ1،ثاولجيران

هوومن...الأنبياءمنأيضأ"اشاول:بدثةيسألونراحوا،،الأنبياه

اناصوسطكهذادنيويرجليتواجدكيف:ابدأذلكمعنىيكنولم.6أبوهم

مثلعترمضخصابنوجدكيف:ذلكمنالعكصعلبل؟كهؤلاءورعين

يعتبرحتىالبعضكانلقد؟رديءمجتمعفي،جدةعائلةمنشاب،قيى

المجنونهذاجاءلماذاا:لذلكالمطابقالموقفمنهمويتخذمجنونيناناصأالأنبياء

.(1ا9-مل)2"اليك

بعضوفي)النبيمعدائماتعاملكانالذيالحاديالالرائيليلكن

كان(،المرضأثناءومساعدةمعقولةنصائحعلبالفعلفهيحصل،الأحوال

نأالقادر،اللهرجل"فيهفيرى،غيبيبتوقير-الأرجععلى-النبيهذاالىينظر

)نزالاوالكوارثاستدعاء-كفبهأثير-)ذاايضاوالقادرالمحنةفييساعد

لأفي":بلعاماالوثني"النبيتجاهكهذافعلردالتوراةلناحفظتلقد.اللفة

23-6(.عد)املعونتلحنهوالذيباركتباركهالذيأنعرفت

نأيتجرالمئاول.الزاثدةبالنزاهةتميزون،بحال،الأنبياءيكنلم

لديهيكونأندون،الضائعةالإتنبخصوصلل!نصيحةطلبأصموئيلالىيتجه

وأيامالهلالبزوغوايامالأعيادايامفيالناص!وكان".اللهرجلد"يدفعهما

والبساتينالحقولمواسمباكورةلهمفيجلبونبالتقدماتالأنبياءالىيأتونالبرت

كانبل،زهدحياةيعيشون،بحال،الأنبياءيكنولم(.4-23-42مل)2

43

http://www.al-maktabeh.com



ستلزماتمننوعألهمنوفركانت،المهنة"انباعتبار،وأولادزوجاتلديهم

كانحينخصوصأ،بالغأكانالشحبجماهيرعلىالأنياءتأثيرأنولبدو.العيش

صموثيلكانلقد.مابثكلتوحيدهمعلىقادرة،كبيرةشخصيةبينهميوجد

شبهشخصيتينعلكذلكا،مرصحوربما،يثكبلاالصنفهذامنشخصية

والثع.ايلياهما،لاحقزمنمناسطوريتين

الاتحادبعاثةينميزوناصرائيلأنبياءكانأيضاًصموفيلقبلانهالواضحمن

وغيرهم.الكنعانِننبعلانياءحالكانكا،جماعيةبطقوسوالمامزمرفي

يمكنكانأنهلدرجةمعديأيصبحالهياجكانالجاعبم،الثغل"هذامثلفاثناء

الروايةصذقنا-)ذاحدثكما،ارادتهعنرغاحتىالانسانعليؤلرأن

نفسهللملكحدثوكما،داؤودعلللقبضذهبواالذينشاوللرسل-التوراتية

.(02-1"صم)1

بداتتدكانت،ص!موئيلزمنفي،الأنجياءباعاتاي،ألزمر،أنيبدو

صموثيلهو،يتراسهم"ضخصالزمرةراسعلوقفحيث،عددةبببةتتمتع

بوصفهسلطتهتثبيتبدايةحاولالذيصموئيلأنيبدوكما.2(.ا-صب!)1

ليىذلكفييعتمدكان،أبنائهالىوراثيأنقلهافيطاعأ،،لاصرائيلقاضيا"

هذاعلويمكن.الأنبياء،زمر"مساندةوعلىبل،الخصيةهيبتهعلفقط

بل،فحسبمتقلأيكنلمالذياللاحقصلوكهنف!رأنأيضأالأساس

.شاولبالملكيتعلقفيما،ومثيرأ

جديرأ"رئيسأانفهعنبدلأيزكأندونماتصموئيلأنويظهر

وزمنزفهعلالمليهةاللطةتوطدتوقد،ملكأداؤودفأعغ؟الأنياءيتزعم

.الأنبياء،حزب5نفوذمنالتخرفعدمبوسعهاأصغأنهلدرجة،سليمان

ويؤدي(،ْ.2-25-826-17ضم)،2بنفسهالكهنةيعيْنداؤود،نجدهكذا

صموئيلابعدماوهذا،الأضجاتبتقديميقومأي،الكهنوتيةالوظائفبنفه

وذبائحيهوهامامعرقاتداودواصعد..".:العرشعنشاولالملكبسببه

باصمالث!عبباركاللامةوذبائحالمحرقاتاصعادمنداودانتهىولما.سلامة

...طرد"أنهفيروىسليمانعناما6صبم)2"الجنودربيهوه

داؤودزمنفيطويلةصنواتبقيالذيابياثار،،ليهوهكانايكونأنعنأبياثار

44

http://www.al-maktabeh.com



مل)1المركزييهوهممبدفيبالذاتالعهد،اتابوتلدىأولكاهنأ

.)2-26-27

زمنفعلى.دورهمتنئركاللأنب!ياءبالنبةالوضعنغيرالملوكعهدفي

فيكانوا"،الملاكاتضمنمن"للبلاطأنبياءالملكيالبلاطلدىظهرداؤود

البلاطدساضكلفينشطينومشاركينللملكمث!ارينذاتهالوقت

صموثيل،تلايذمنكانربماالذي،جادالنبياننجد،هكذا.وانقلاباته

ملكأراضيفيشاولأنظارعنيختبىءالأخيركانأنمنذلداؤودالنصاثحيدي

بقي،ملكأداؤوداصبحوحين.يهوذاالىداؤودعودةعلىيمرفالنيي.موآب

هوآخرنبيثمة(.وهنالك92-25أي93الملكراثيامنصبفيلديهجاد

علىللملكالأخرالابنادوياازمعوحين،الملكابنلليمانمربيأكان،ناثان

ف!ن،الغداؤوديموتأنانتظاردونالملكيالعرشلاحتلالبانقلابالقيام

هذهفتمكنت،سليمانامبثغالملكةبالمؤامرةاعلمالذيهوبالذاتناثان

.(وبعده-18مل)1ملكأسليمانبمحفوراًيامربانداؤوداقناعمنبدورها

ايضأ.سليمانبلاطلدىهامأدورأيلعبناثانوبقي

مؤامرةفيشريكاًأصبح،العكسفعلى،شيلوهمناخياهوآخرنبياًلكن

سليمانمنالمقربينأحدتزعمهامؤامرةوهي،سليمانعهدآخرفيالملكضد

مل)1الملكعلىيدهيرفعأنتجراكعبدالتوراتيالمؤلفيدينهالذي،يربعام

الذيالجديدالرداءعلىاتبض،الحقلفييربعاماخياالتقى(.فعندما11-26

هكذالأنه.قطععرلنفسكخذليربعاموقال.قطعةعثرةاثنتيومزقهعليه

عشرةوأعطيكسليمانيدمنالمملكةأمزقانذاهاايرائيلالهيهوهتال

إلهولكموشالصيدونيينالاهةلعثزوتوسجدواتركونييأضهم...اسباط

.(ا-92-33امل)1أعمونبنيالهولكومالموآبببن

وهذا،الواحدةالعبرلةالمملكةانقساممخططهوذلككانالواقعفي

نأحيث،قصيربوقتسليمانموتبعدفعلًاحدثقدتنعرف-كاالأنقام

الشيلونياخياالنبيانوواضح،انليةالمملكةعلىملكاًاصبحبالذاتيربعام

به.لايستهاندورأذلكفيأدىقد

منهمجزءاصبحإذْ،يهوهانبياءاوساطفيحدثقدمعيناًتمايزاًيبدوان
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يأ،91-18مل)1الملكمائدةعلىياكلونفكانوا،الملكيابطمنمقرباً

فييدخلوالاان--بالطبعويحاولون،معينةاعطياتعلىالملوكمنيحصلون

سياضهم،ياندونبل،البلاطوجهاءومعحاشيتهمومعمعهمصدام

عنميخايقولسوفبحدفيما.المالويدفعالزادلهميقدممنيرضيَبماولتبأون

المناهض(الحزبمنلكن،يهوهأنجياءمنأيضأوهو)بالغبسخطالأنبياءهؤلاء

3-الأ(.)ميايهوهعلىيتوكلونوهمبالفضة)يعرفونأنهم

تلكفيولكن.الأزمنةكلفيعاديةظاهرةالأنبياءبينالخلافاتكانت

قبلمنمنافستهمهوجميعألهمبالنسبةالجدياثتركالخطركانالمبكرةالمرحلة

بعل.انجياءقبلمنالأولىوبالدرجة،الأخرىالألهةانبياء

وبهعة6أط!امنبى

آخابالملكزمنفي،أنهالتوراتيالمصدرمننستخلصانيمكن

)085-986(xأنبياء)،يهوهأنبياءالى)ضافة،اصاثبلمملكةفييوجدكان

مائدةعلىيأكلونالذينالمثةاربعالسواريوانبياءوالخمسينالمئةأربعالبعل

اثبعلوابنةالأصلفينيميماكانتآخابزوجةايزابل.آ(-19ملول)1(ايزابل

اصبحت،وعشتروتبعلالالهيناتباعمنكانتولما،صيدا(املكايتوبعل)

بناهاالتيالجديدةالمدينة)السامرةففي.أيضأايرائيلمملكةفيلعبادشاحامية

الملكعهدفي(،الاليةللمملكةعاصمةواصبحتآخابابوعمريالملك

فيوعتروتبعلللالهينالمذابحمنوكثيرلبعلفخممعبدلثيدتم،آخاب

.وانبياؤهبعلكهنةيخدمهاوكان(،الواري)المقدسة(النابات)الحدائق

،تقرييانفهما"4"(،و)0045"الواردينبالرقمينال!قةعدميمكننا،بالطغ

بصددكثيرأالمتكررةالتوراتِننالمؤلفينشكاوىتصديقيمكنولكن،الأرجحعلى

واصعانثارعلىحصلتقد(الكنعانِننفقطولش)الكنعانيينالألهةعبادةان

مملكةفيكذلكاصراثبلمملكةفيكا-وبعدهال!ابعالقرنحتىسليمانعهدمنذ-

بينمامرحلةطبقاتفي:الأركيولوجيةالموادتوْكدهاالثكاوىفهذه.يهوذا

العجلتمثلوتصويراتالخصبلإلهةعدةتماثلوجدتوالسابعالعاشرالقرنين

.والثعبان
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،ليهوهغلصونأتباعوهم،اللاحقينالتوراتيةالنصوصعرري)ن

وجهةمنمزعجةواقعةوهي-،الوثنيةاالعباداتالىسليمانالملكيلفروا

وراءيليمانأفذب:العديداتا،جياتزوجاتهبتأثير-المحرريننظر

عينيفيالزسليمانوعملالعمونيينرجىوملكومالصيدونيينإلاهةعثتروت

بنيرج!ولمولك...ادِالِينر-لكموض-مرتفعةسليمانبى...يهوه

لآلهتهن"ويذبحنيوتدنكناللواتيالفريباتنسائهلجميعفعلوهكذا.عمون

القضاءعاولةايزابلالملكةالىيعزوالنوراقالمؤلفانحنى.A(-ا-5امل)1

.يهوهأنبياءعلالتام

عدمبمكنإذ،الأجنبياتالملوكزوجاتدوركلياًننفيأنبالطبعيمكنلا

باكملها،حاشياتالوطنمنمعهنيجلبنكنالقادماتالملكاتأنفيالك

عنيتخلونالناسهؤلاءيكنولم.بلدهمفييتبعونهاالقالآلهةكهنةفيهابمن

فروضقدْموالوحتى،وطنهمآلهةينونيكونواولمتعوثوهاالتىالمبادات

بينالمختلطةالزيجاتكانت،العمومعلى.يهوهالمحليللالهالتبجيل

فمؤلفو.القديمالزمنفيتمامأعاديأأمراًالأخرىالثحوبوممثليائييينالاص

ذمكن":للجميعمعروفاًأمراًباعتارهذلكحوليكتبونالقضاةكابوعررو

والحوسوالفرزيينوالأمورينوالحثونالكنعانيينوصطفياصاثيلبنو

آلهتهم(وعبدوالبيهمبناتهمواعطواناءلأنفهمبناتهمواتخذوا.واليبوصيين

،البعيدةداؤودجدة،راعوثكانتالقديمةللأسطورة(.وفقأ3-هقض)

المحبوبابنهوكان،أجنياتعدةالورعالملكهذاناءبينوكان،موآبية

رحبعامسيمانابنوأما(،3-2صم2جشور)ملكبنتمعكةمنألالوم

.(ا-421مل)1عمونيةأمهفكانتبعدهالملكتولىالذي

،المجاورةالثعوبممثليمعالنحوهذاعلىالوثيقةالقرابةعلاقاتظلفي

،هؤلاءعباداتتجاهعدائيةثماعريحسواانائيليينالاصبمقدوركانما

الحقيقيهوالقبليالههانبحالليعتقدكانماالعاديائيليالاصوأنخصوصأ

فأثاء.كاذبةالغريبةوالأديانالحقيقيهوفقطدينهوانمزيفةا،خرىوالآلهة

بانمحدثهيقغ(يفتاح)القضاةاحدنجدموآبملكمعالدبلوماصيةمباحثاته

بقوله:"مقنعةأحجةيخقدم،اصرائيلأرضجزءمنلاحتلالخططهعنيعدل
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افأنت.ايراثلشعبهاماممنالأموريينطردتداصرائيلالهيهوهوالآنا

الهناكؤطردهمالذينوجمغ.تملكالهككموش)ياهيملكماأليى.تمتلكه

الآلهةوهناكيهوهالإله(.هناك11-23-24قض)انمتلكف!ياهمأمامنامن

بكونيؤمنأن-طبعأ-الايرائيليبودوكان،الأخرىال!عوبوآلهةالأخرى

مرضأالفلطينِننداغونمعفعلكيفالجمغيعرف)ذ،غيرهمناقوىعره

مقرفأ.

فلم،وغيرهماوعزوتبعلمثلالعامةالكنعايةبالآلهةيتحلقفيماأما

مرحلةفي-حتىاليهاينظرونوكانوا،قطغريبةيعتبرونهاالاصراثيليونيكن

أحدعلىاطلقالذي،شاولفالملك.ليهوهإجلالهمعنيقللاب!جلال-الملوك

الآخرابئسمى"،اعطىيهوه!يعنيمماا،يوناثان"يهوهثرفعلىاسأابناثه

بعل.الالهشرفعلى("اشبعل

مهمةواصراثيليهوذاملوكلدىكان،الزوجاتتاثيرجانبإلى،لكن

زمنمنفابتداء.الأخرىالعوبآلهةإشاءرعايةابداءإقتدفعهماخزى

وجيرانهم:العبرانيينبينوالثقافيةوالسباسيةالتجاريةالروابطتوطدتسليمان

الدبلومايصيالعمللمصلحةبالنسبةالمهممنوكان،وبابلوآشوروفييمامصر

الأجية،العباداتتجاهالزاثدالتصلبعدمفقطليس،سواءحدعلىوالتجارة

طقرسمناليءبعضواكتسابازاءهاالاحزاموقفإبداءالعك!علىبل

فيسليمانبناهالذي،يهوهمعبدفإن،سابقاًاشرناوكما.العباداتتلكوعادات

صورملكحيرامأرسلهمالذينالفينيقيونالعمارونشيدهقد،أورشليم

كانفإنه(،مل7-6)1التوراةصانتهكماالمعبدهذاوصفوبموجب.الصديقة

الحفرياتخلالمنايضأذلكتأكدوقد،الفينيقيةالمعابدعنالأصلطبقنسخة

الىاورشليمفيلبعلكمعبدبنيالذي"بعلبيت"انكا(الأركيولوجة)الأثرية

نأيجبكان،آخاببناهالذي،السامرةفيبعلمعبدوكذلكيهوهمعبدجانب

الثكل.نفسلهايكون

دمقالىخرجعدما،(الثامنالقرن)بهوذاملكاحازانالتوراةوتنبىء

الىآحازالملكوارسل.دمشقفيالذيالمذبحراى1،الآشوريالملكللقاء

مذبحاًالكاهناوريانجنى.صناعتهكلحسبوضكلهالمذبحشهالكاهن(وريا
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11-01ملوك3)00،0دمشقمنآحازالملكأرسلماكلحب 1: I).

إعادةعلى،الوطنالىعودتهبعد،اقدمأحازانالنصيرويذلكبعد

أجلمن"ذلكفملوأنهالطقوسعلىتعديلاتوادخليهوهمحبدفيكبيرةبناء

.(1618:مل2)،آشورملك

يهوهالالهمنموقفهمكان،الناسمنفئةاصرائيلفيوجدتذلكمع

التوراةتسميمالذينا،نجياءهموهؤلاء،الزاثدةالفيرةطابعيحملوعبادته

على"الأكلفثرف"العبأنبياء"العلميةالأدبياتوتسميهم،الأنبياءبني"

فيكمايعيشونمنهمكثيرونكانبل،الأنبياءلكلمتاحاًيكنا"الملكمائدة

عامةاع!اقمنبنحدرونهؤلاءكان.واصرائليهوذاومدنقرىفيالماضي

ذكرىالتوراةلناحفظتوقد.أحيانأباثسةبل،صبةجاةويحيثونالثحب

منتتمكنولمالمراومنتديناناضطرتاالأنبياءبني"منواحدعاثلةعن

(41:مل2)عدأالأطفالليأخذالعائلةهذهإلىالمرابيفجاء،الدينسداد

المناطق،بعضفي"الأنبياءبني"أنايضاًالتوراةمننستخلصانويمكن

بينمافزةفي-كانوا،وجلجالوارمجاوشيلوهإيلبيتالقديمةالدبنيةالمراكزثل

بضعمنهاكلتضمخاصةأخوياتفييتحدون-والتاسععرالحاديالقرنين

بللا،سويةْوشغذونمعأيعيثونهؤلاءوكان،مئاتبضعوأحياناًكرات

ا،خوياتهذهمثلوكانت.بالبدالجوعيحلكانحينكالآخرينمجوعونكانوا

أبلغتناوقد.للاخويةرثيأيعلن،صواهمنأشهر،مانبيحولعادةتلتف

مميزةماهدعدةتيوهي،وإلثعإيلياهماالنوعهذامننبييناسمالتوراة

تلكاحداليكم.إلثعيتراسهاكانالتيالأخويةلتكالصحبةالحياةمن

لغلامهفقال.أمامهجلوساالأنياءبنووكانالأرضفيجوعوكان5:الماهد

بقولًايتقطالحقلإلىواحدوخرج.الأنبياءلبنيسليقةواسلقالبهيرةالقدرضع

...السيقةقدرفيوقطعهواقثوبهملءبرياًقثاءًمنهفالتقطبرياًيفط!اًفوجد

ولماللهيارجلموتالقدرفيوقالواصرخواالسليقةمنياكلونههوفيا

للقومصبوقالالقدرفيفالقاه.دقيقأهاتوافقال.يأكلواأ-يتطيعوا

وأحضرشليشةبعلمنرجلوجاء.القدرفيرديءشيءيكنلمفكاْنه.فيأكلوا

اعطفقال.جرابهفيوسويقاًشعيرمنركيفأعرينباكورةخبزاللهلرجل
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اعطفقال.رجلمئةامامهذااجعلهل.ماذاخاثمهفقال.ليأكلراالثب

فثلواأمامهمفجعل.عنهمويفضليأكلونيهؤقالهكذالأنهيخأكلواالثب

44-38-4(.مل")2عوهقولحسبعنهموفضل

وقالا:للفضول)ثارةصابقهعنيقلفلاضورررالذيالثافيالمقطعاما

عينا.ضيقامامكفيهمقيموننحنالذيالموضعهوذالإليثعالأنياءبنو

لنقيمموضعأهناكلأنفسناونعملخبةهناكمنونأخذالأردنالىفلنذب

واذ.خباًقطعواالأردنالىوصلواولمامحهمفانطلق...اذهبوافقال.فيه

عارية.لأنهصديياأ.وقالفمرفي.الماءفيالحديدوقعخثبةيقطعواحدكان

الحديد،فطفاهناكوالقا.عودافقطعالموضعفأرا..صقطأيناللهرجلفقال

.(-616:مل2)

عنهم،ويفضلبأكلون"بخصوصالمعجزاتالمقطعينهذينفيأعلنااذا

الالدالمناخيرطنحياتيانمضهدانأمافايض..p4،،الحديدفطفا5أو

النيرئيهممنهؤلاءموفوكذلكالأنياء،"بنىأخوياتفيآنذاك

يتمكانبالذاتالأوساطهنهضنانهالكياورنالاأنوكلكن.هميقؤ

"صدوق"حول،العظيمالي"كانالقالمعبزاتحولالحرافاتولرتأليف

والملمين؟الميحننوالقدييناليهوثي

جملىكانالذي،تقريبأ،الوقتنفىز!)يثعلىملياعاضلتوراةوفقأ

القرنكاية)أخزياموتهبعدخلفهالذي،أخابالملكاصرائيلعرشعلفيه

بعباتعؤعاثةنتدلأنصمحقد(اتاسعالقرنمنالأولالنصف-العاضر

للألهمتعبةنميركانتالق!بزابلالفينيقيةزوجتهتلأليرتحتوذلك،كليأبحل

لىللي!افقطونجا.وأنبيائهالالههذاكفةوقتلعؤمذابحكلكديمتمفقد.بعل

أمامهوتفتالذىاصاثيلالهااْيهؤهوحبئلآخابجلعادمتوطنىمنالتثبي

ويتنبأ:17(.1مل)1"توليعندالاالنينهذهفيمطرولاطليكونلاانه

مسم.صبغه+بهؤموحغ5)0(
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المقاطعةوهي،جلعادفيتث!بةمنينحدركوفهفقطالبيهذاماض!حولالنص

للليامظهرحولثينأاتوراةلناتقولثم.الاليةالمملكةفيالأقمىالثرقية

عدا5(18:مل2")حقويهعلىجلدمنبم!نطقهمتنطقاثعررجل5:الخارجي

منالثئينهذينوكلا)عكازأيد.فيويحملجلدرداءيلبسايلياكانذلك

صيبيرلا(.سعوبلدىللمعوذينالمميزةالمتلزمات

وهوألا،عؤأنبياءمنالكيرينيتظرالذىالمصيرنف!لدليايشظركان

الحفاظبقصدوذلك،بالاختفاءنبيْهيأمريهؤلكن.)يزابللأوامروفقأيقتلأن

مقابلهوالذيكريثنهركدواخىءالرقنحوواتجههنامنانطلق5:عليه

وعملفانطلق.هناكتعولكأنالنربانأمرتوقدالنهرمنفثرب.الأردن

وكانت.الأردنمقابلهوالذيكريثكرعندفأقاموذهبعؤكلامحسب

1)،النهرمنيثربوكانماةولحمولخبزصباحاًولحمبخبزاليهتأقالنربان

لأيلبا:جديدأأمرأعؤفأسر"كريثمجرىجففؤوبعد(.3-17:6مل

أرملةامراةهناكامرتقدهوذا.هناكواقملصيدونالقصرفةالىاذبقم"

تلكالمدينةبوابةعندالضوكلما،صرفةمدينةالىلمليافاقه،،تعولكأن

الموتحافةعليقفانوابنهانفهاالمرأةأنتيينلكنه،خبزكرةمهاطلبالمراة

كعكلةعديليت5:قاهللةللياطلبعلالصرفيةالمرأةقيب،هكذا.جوعأ

أثىوهأنذاالكوززالزيتمنوقليلالكوارفيالدقيقمنكأملءولكن

كوار5:بممبزقام!لجالكن،.نموتثملنثلهولابقلىوأعملهلآقيعوثين

يدعنبهتكلمالذيعؤقولحسب،يقصلمالزيتوكوزيخرغلمالدقيق

ماتالذيالصرفيةالمرأةابنالموتمنأقام:كبربمعجزIللياقاموفا.،لليا

عؤف!مع...عؤالىوصرخمراتثلاثالولدعلفتمدد5:المرضبب

هذالإسلياالمرأةفقالت...فعاضجوفهالىدالولنفىنرجعتللليالصوت

لاثك17(.مل)1،حقفمكفييهوهكلامواناللهرجلأنكعلمتالوتت

بالمعجزاتيفترضكان:قرائهالىالأخيرةالكلماتيوجهالتوراقيالنصمؤلفأن

حقأ.عظيمونبيليهوهحقيقينبيانهعلتؤكدأنإيلياصنعهاالتي

:مرةإيلياأمريهوهانحتى،المريعالجفافمناعوامثلائةانقضت

الىإيلياويعود!الأرضوجهعلمطرأفاعطيلآخابوتراءىاذهبا
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يخخبر،آخابقمرعلىاي"البيتعلالذي5عوبديايخلتقي،اعرائيل

ثحىباعتباره-عوبدياهواخذ،يهوهأنبياءتقطعايزابلكانتعندماانهعوبديا

،،وماءبخبزوعالهممغارةفيرجلأخمسينخمين"وخباهمنجىمئة-جدأيهوه

يرسللممملكةولاامةتوجدلاو"لقتلهمكانكلفي)يلياعنالبحثجرىوتد

والأمةالمملكةيستحلفوكانيوجدلاأنهيقولونوكانواعيكليفتىإلهاسيد!

.(ا-.ا18:مل)00011يجدوكأانهم

آخابلهقال)يلياآخا!رأىولما".آخابللقاءإيليايذهبذلكورغم

يهو.وصايابترككمابيكوبيتأنتبلاسرانيلاكذرلمفقال.إسانيلمكذرهوأنت

وأنبياءالكرملجبلالىايصرائيلكلواجمعارسلفالآن.البعليموراءوبسيرك

مائدةعلياكلونالذينالمثةأربعالواريوأنبياءوالخصينالمئةاربعالبعل

وجمعا!رائيلبنيجمغإلىآخابفارسلا:إيلياأمرآخابفينفذإ.ايزابل

بينتعرجونمتىحىوقالالثعبجمغإلى)ييافتقدمالكرملجبلالىالأنبياء

الث!عبيجبهفلم.فاتبعوهالبعلكانوانفاتبعوهاللههويهوهكان)ن.الفرقتين

وخمسونمئةاربعوانبياءوحديليهوهنيأبقيتأنالثب)يلياقالثم.بكلمة

علويضعوهويقطعوهواحدأثورألأنفسهمفيختارواثورينفليعطونا.رجلًا

اضعلاولكنالحطبعلىواجعلهالآخرالثورأقربوانانارأيضعوالاالحطب

الله.فهوالناريجيبالذيوالاله.يهو.باسمادعوواناألهتكمباسمتدعونثم.نارأ

بخربةيصفالتوراقيالمؤلفان،.حسنالكلاموقالواالشعبجمغفاجاب

الصباحمنالبعلباصمودعوا"ثورهماعدواالذين،بعلكهنةسلوكخافيةغير

حوليرقصونوكانوا.مجيبولاصوتيكنفلم.أجبنابعلياقائلينالظهرالى

له.1لأنهعالبصوتادعواوقالايلبابهمسخرالظهروعد.عملالذيالمذبح

عالبصوتفمرخوا.فيتنبمانائملعلهاوسفرفياوخلوةفيأومستغرقلعله

الظهرجازولمماالدممنمسالحتىوالرماحبالسيوفعادش!حسبوتقطعوا

،.ولامصغولامجيبصوتيكنولمالتقدمةإصعادحينإلىوتنباوا

حولهويحفرالمهدميهوهمذبحثييدفيع!يد،)يياالعملعلىيقبلذاكبعد

الىالمجزاالعجللحمالحطبفوقالمذبحعكولضعاالبزرمنكتينتع"قناة

ثنواقالثم.الحطبوعلىالمحرقةعليوصبواماءجراتأربعاملاوا5:ويقولقطع
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وفيا.(ماءايضأالقناةوامتلأتالمذبححولالماءفجرى.فثلثواثلثواوقالفثنوا

علىبجلاءالبرهانإلىيهدفكانالماءبمددالعاديغيرالاجرا+هذاأنتينبعد

:يهوهالىحاربرجاءايليايوجهذلكانجازنجمد.بعلعلىيهوهتفوق

أنتوأنكالالهيهوهانتانكالشعبهذاليلماستجينييايهوهاشجبني)

والحجارةوالحطبالمحرقةوأكلتيهوهنارفسقطت.رجوعأقلوبهمحوْلت

علىسقطواذلكالشعبجمغراىفلما.القناةفيالتيالجاهولحستوالزاب

البعلأنياءامكوا)ييالهمفقال.اللههويهوهاللههويهوهوقالواوجوههم

"هناكوذبحهمقثونخهرالى)يليابهمفزلفأمسكوهم.رجلمنهميفلتولا

اصعد".يرافقهالذيعدهيامراالمأئرةابهذه)ييايقومانبعد.18(مل)1

النيممنالسماءاسودتوبعدئذ(.المطريمنعكللاوانزلاشددلآخابقل

يهوهيدوكانت.يزرعيلالىومضىآخابفركب".عطيممطروهطلوالريح

)املايزرعلإلىتجيءحتىآخاباماموركضحمْويهلد)يلياعلى

44-46 : IA).

نأوكيفالكرملجلعلىجرىماكلايزابلالملكةآخابرأىوعندما

تقولإيلياالىرسرلأ9الحانقةالملكةأرسلت"،بالسيفالأنياءجمغقتل9إيليا

هذانحوفيمنهمواحدكنفصنفكاجعللمانتزيدوهكذاالآلهةنفعلهكذا

جبلفيويختبىءالمرةهذهيهوذاإلى،للهروبمجددأ)يليافيضطر".كداًالوقت

الهليهوهغيرةغرت9:مصيرهحولمريربتوسليهوهإلىيتوجهجث،حوريب

بالشفأنبياءكوقتلوامذابحكونقضواعهدكتركواقداسرائلبنيلأنالجنود

فيراجعاًاذهبيهوهلهفقال.ليأخذوهانفييطبونوهموحديانانجقيت

بنياهووامحآرامعلىملكاًحزائيلوامحوادخلدمشقبريةإلىطريفك

عك(عوضأنيأعولةآبلمنشافاطبنالثعوامحاعرائيلعلىملكاًنصي

بينالأخيرةالمهمةفقطينفذلمإيلياأنالتوراتيالضمنويتبينا(.أامل)

إلثع.محيخصفيمااي،اللاثالمهمات

آخابأعجبفقد.آخابضدجداصارخةوقفةايلياإلىالوراةوتعزو

لكن،الكرميبئأنآخابعليهفاقترح،نابوتيدصإسرالْيلىلرجلبكرم

فقصإ،آبائيميراثأعطكانيهوهقبلمنليحاثا":بحزمرفضنابوت
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نحوعلالأمرهذافيالظالمةالمستبدةالملكةفتدخلت،ايزابلعلخيتهأخاب

الىالرسا.لوأرصلتبخاتمةوختقهاآخابباصمرسائلكتبتثم05حاصم

الرسائلتلكوتضمنت،،نابوتمعالاكنبنمدينتهفيالذينوالأضرافالثيوخ

وعلاللهعلجدفبأنهعليهلئ!هدوا،نابوتضدزورشهودبجعلأمرأ

هكذا."فات"بالرجمنابوتعلوحكمذلكوالأ!ثرافالثيوخففعل،الملك

للقاءانزلقمقائلأالتشىابياالىيهوهكلامفكان5،الكرمآخابورث

قالهكذاقائلأوكلمه.ليرثهاليهنزلالذينابوتكرمفيهوهوذا...آخاب

الذيالمكانفييهوهقالهكذاقائلأكلمهثم.أيضأوورثتقتلتهليهوه

آخابفقال.ايضأانتدمكالكلابتلحسنابوتدمالكلابفيهلحست

فيالرلمحملنفسكبعتقدلأنكوجدتكفقال.عدويياوجدتنيهللإيليا

ييدسوتالالهبأن،يهوهعننيابة،لآخاب)يليايتنبأذلكوبعد(،يهوهعني

آثامعلعاقبكمايهوهبعاقبهولسوف،إيخطىءاسراثيلاجعللأنهآخاببيت

انقلابينعبربالقوةخلعهماثمملكانو!ا)بعشاوبيتيربعامبيتقبلمنمماثلة

للزابلتأكلالكلاباايزابلعنيهوهيقولهماايليايضيفثم(.البلاطضمن

وجعلثيابهشق"آخابف!نالتهديدهذاسماعوبعد(.يزرعيلمزسةعند

يهوهينبىءعندهاا.بسكوتومثىبالمحواضطجعوصامصدرهعلىمسحأ

اتضعقدأنهأجلفمن.اماميآخاباتضعكيفرأيتهل":قاثلأابليانبيْه

".بيتهعلىالراجبابنهأيامفيبلأيامهفيالرلااجلبأمامي

بهوذاملكيهوشافاطمعتحالفآخابأنكيفحولالحكايةتليذلكبعد

كلام"علأولأيطلعاأنقرراالملكينلكن،بنهددسورياملكعلىحملةلنْ

رجلمئةأربعةنحوالأنبياءاسائيلملكفجمع01الأنياءيسالاأناي،(يهوه

لسانعنالأنبياءفاجابه"،أمتنعأمللقتالجلعادراموتالىذهب011لهموقال

جالسين5الأثناءهذهفيالملكانوكان".الملكليديهوهفيدفعهااصعد":يهوه

وجمغالامرةبابمدخلعندساحةفيثيابهمالابسينكربعلىواحدكل

وعملا:الآيةلثهمامثلالأنبياءأحدانبللا،.أمامهمايتنبأونالأنبياء

حتىالآرادِشتنطحبهذهيهوهقالهكذاوقالحديدقرفيلنفسهكنعنةبنصدقيا

الج!اعي،،الثلأهذاالىدعوتهتتملميهؤانبياءاحدانيتينلكنه.،يفنوا
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أبنفولكنىبهحمؤلسؤالواحدرجلبعديوجد5:ليهوضافاطأخابثرح

ميخا،دعؤيهوشافاطويقزح.،يملةبنميخاوهوضرأبليخرأعلييتنبالالأنه

،يكذبونبالنصريتبأونالذينالأنبياء:بالفعل،شرأ5ميخافتأ،ذلكرغم

علجالسأيهؤرأيتقد01المعركةفيأخابوسيقتلجهزمونفالا!رائيليرن

يغويمنعؤفقال.ي!ار.وعنيمينهعنلديهوفوفالسماءجندوكلكرصيه

ثم.هكذاذاكوقالهكذاهذافقال.جلعادراموتفيوشقطفيصعدآخاب

أخرجفقال.بماذايهوهلهوقال.أغويهأناوقاليهوهامامقفالروحخرج

وافعلفاخرج.وتقتدرتنوله)نكفقال.انبيائهبهغأفواهفيكذبروحوأكون

ويهوههؤلاءأنبيائكجميعأفواهفيكذبروحيهوهجعلقدهوذاوالآن.هكذا

الآخرينالأنبياءسخطعظيماكانكمنتخيلأنفقطيمكننا".لرعليكتكلم

الحانقآخابولكن"،الفكعلىميخاضرباذاتهصدقياأنحق،ميخاعلى

خبزوأطعموهالسجنفي(المؤلف.ميخاأي)هذاضعواا:بالقولاكتفى

ال!هيبالذاتيخانبوءةولكن،.بلامآتيحتىالضيقوماءالضيق

ف!نهذلكورغم،تاتلبجرحالمعركة(ثاءآخابأصيبحيث،تحققت

حضنالىالجرحدموجرىالمساءعندوماتآراممقابلمركبتهفي...اوقف)

فدفن،السامرةالىآخابالملكجثةجلبت،المعركةخارةبعدا.المركبهَ

يهوهكلامحسب...دمهالكلابفلحستالامرةبركةفيالمركبةوكسلتا

22(.مل)1"بهتكلمالذي

عملأ،آخابمثلما،الذىِاخزياابنهالعرشئولىآخابموتبعد

اصالوااذهبوالهموقالرسلأارسل"مرضعندما،فمثلأ.ايهوهعينىفيالر

ملاكمنذلكايياوعرف،،المرضهذامنأبراكنت)نعقرونالهزبونبعل

لأنهأليىلهموقلالامرةملكرسلللقاءاصعدقم:وقاللهظهرالذييهوه

هكذاتالفلذلك.عقرونالهزبونبعللتألواتذهبوناصرائيلفيالهيوجدلا

المهمةايلياونفذ.اتموتموتأبلعنهتنزللاعليهصعدتالذيالريرأنيهوه

أخزيافيرسل،الملاكإلىايلياكلامونقلواالرصلفعاد،الملاكبهاكلفهالتي

الذي،ايليالكن،ويجبوهالريرالنبيهذاعلليقبضواجنديأخمسيئالغاضب

فحرقهمالجنودعلالاءمننارأأنزلالجبلقمةعليختبىءالحينذلكفيكان
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المطافنهايةفي.اخزياأرسلهاالتيالثانيةالخمينذاتهالمصيروأصاب،جميعأ

لأخزباوكرر،الملاكبصحبةالملكاماموظهرالجلمن،ذلكمع،)بليانزل

الذييهوهكلامحب"اخزياومات،الملكلرسلسابقأقالهاالتيالكلماتتلك

.(ملا)2."..عنهعوضأيهوراموملك.)يليابهتكلم

فيتجوالهفائناء،المعمورةوجهعلىموجوداًيعدلم)يلياكاناللحظةهذهفي

بني)منكزةوخرجت،أريحاالىوصل،الثعالنبيبرفقةالمدنمختلف

رداءه!واخذالأردنمن)يلياواقتربللقائهواريحا)يلبيتمدينتيفي"الأنبياء

ييرانهماوفيما1"،اليب!فياكلاهمفعبروهناكهناالىفانفلقالماءوضربولفه

الىالعاصفةفيإيليافصعدبينهماففصلتنارمنوخيلنارمنمركبة)ذاويتكلمان

مل)2ايلياحولالحكايةتنتهيوهنا.)يلياذلكبعدإلثعير-ولمالطءأ

:2)\\-\.

كانشافاطفابوه.التفاصيلمنمزيداً)يلياتلميذالثععنالتوراةوتخبرنا

الثعكانمرةاول)ييارآهوحين.الأردنضفةعليمحلةآبلتريةمنثريأفلاحاً

فيهايليافمرعرالانيمعوهوتدامهبقرفداندثراثا":ابيهارضيحرث

)امل"يخدمهوكان)يلياوراءومفى...وركضالقرفزك.علبهرداءهوطرح

)نه.لإيلياالثعخدمةتتجلىكانتفيماالواضحغيرمنلكن،(912-ا91:

السماءالىالأخير)صعادتممنهالذيالجبلذلكالى)يليارافقالذيوحدهكان

ووقفورجععنهسقطالذي)يليارداءرفع"ذلكجرىوحين،ناريةمركبةعلى

اريحا،من(الأنبياءبنواالآخرالشاطىءعلىبقيحيث"،الأردنشاطىءعلى

سقطالذي)ييارداءفأخذوا":)يليامعجزةالثعفكرر.)يليارافقواالذين

فاالىفانفلقايضأالماءضربثم)يياالهيهوههواينوقالالماءوضربت

روحاستقرتتدقالواقبالتهأريحافيالذينالأنياءبنورآهولما.اليثعفعبروفاك

عيدكمعهوذاوقالوا.الأرضلهوسجدواللقائهفجاؤوا.البثععلى)يليا

حملهقديكونلئلاشدكعلىويفتثونيذهبونفدعهمبأسذوورجلأخمون

ومع."ترسلوالا:فقال.الأوديةأحدفيأوالجبالأحدعلىوطرحهيهؤروح

عادوالكنهم،ايياعنللبحثرجلًاخمينوأرسلوا"الأنبياءبنو"ألحذلك

للماءالئةالنوعيةلإلثعيكونأرمجااهلراحالعودةطريقوفي.جدوىبلا
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فيهوطرحالماءنغالىأإلثعفذهب.الترلةقحطوكذلكبشخدمونهالذي

موتأيضأفيهالايكونالمياههذهأبراتقديهوهقالهكذاوقالالملح

فيالثعسارالمعجزةهذهانجازوبعد.االيومهذاالىالمياهفبرثت.جدبولا

خرجواصغاربصبيانإذالطريقفيصاعدهووفيما"،ايلبيتالىالمؤديةالطريق

اليهمونظرورائهالىفالتفت.اقرعيااصعدلهوقالوامنهوسخرواالمدينةمن

"ولدأواربعيناثنينمنهموافزستاالوعرمندبتانفخرجت.يهوهباسمولعنهم

تصيبالصغارا،طفالتجاهالمتجليةولةيهوهقسوةكانت،لاحقوقتفي)

هومامغزىلتغييرجهودهمهؤلاءفبذل،اليهوداللاهوترجالحتىبالصدمة

"(.صبيانابدلأكفار"يقراانفاقزحوا،مكتوب

تامةبدقةمكرراً،العطيةالمعجزاتتحقيقفيتابعالتوراقيالثعاما

الأرملةبيتفيينضبلاالزيتوعاءجعلحيث،)يليامحجزات-تقريبأ-

إلىسحريةمفدرةذيكمطببشهرنهفانتثرت،الميتالطفلبعثكماالفقيرة

كانالذي؟،الآراميالملكجث!رئي!)نعانعنهوسمع.الغربيةالبلدان

النبيلدىحظهيجربأنفقرر،البرصهوعضالرهيبمرضمنيعافي

هذالكن،اليثعالىثمينةوبهداياالآراميالملكمنبرسالةوجاءالاعرائيلي

ووقعت.مراتسبعالأردنمياهفييغوصاننعمانوامركلياًالهدايارفض

نإوطهرا.صغيرصبيكلحملحمهفرجعاللهرجلتولحسب":المعجزة

يهوهيعبدأنوقرربل،وحسبالاسراثيليالنبيبقوةيؤمنلم-هذابعد-نعمان

حمللبدكيعطىاما":بطلباليثعالىتوجهولذا،اللحظةتلكبعدفقط

بلاخرىلآلهةولاذبيحةمحرقةعبدكبعدلايقربلأنهالزابمنبغلين

يؤمننعمانكان،ف!ذا.ابسلامامض(المؤلف.الثع)لهفقال...ليهوه

الاله،لهذا"الأم"الأرضعلىفقطتتجلى(آخر)نهأيكقوة)يهوهقوةبان

حمل1،اسائيلترابمنقيلولوسوريافييوجدانالمهممنف!نهولذلك

الأقل.على(بغلين

نعمانابتعدانفبعد.اخرىمعجزةذلكاثناءفيحدثتلقد،بالمناسبة

ناعنامتغقدسيديهوذا":جحزيعبدهبالفيخطر،اليشعبيتعن

منهوآخذوراءهاجري)في...أحضرهماهذاالآرامينعمانيدمنياخذ
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فيكلهونجصنعمانمنفضةوزنقفأخذ،بهفكرماجيحزيوفعل".ثيئأ

فبرص))يثعقال:معجزةفحصلت،الرائيعنيخفلمذاكلكن،البيت

فخرج5،فورابالبرصجيحزيفتنطى،،الأبدالىوبنسلكبكيلصقفعمان

.(0مل)2"كالثلجأبرصأمامهمن

لملكنجمةنصائحيديكانالبضار"وهالرائندورفي،الثعان

الآراميللملكالريةالحسكريةبالخطط-مثلأ-فيخبىه،يهوراماصائيل

جاسوسبوجودالث!كبدافع،اليهالمقربينيسنجوببنهددبدأوعندما.بنهدد

كذالي!ا:الخدمأحديجيبه(،ا!راثيللملكهومنامنتخبروننىأما):بينهم

بالأموراصراثيلملكيخبراسائبلفيالذيالنبيالثحولكن.الملكصيدييا

6(.مل")2مضجعكمخدعفيبهاتتكلماقي

"الأنبياءبنيامن(الأخوية)لتلكرئيسأاليشعأصبحمتىواضحأليس

نفوذانتبين،التوراةمعطياتصدقنا)ذاولكن.عنهاالحديثسبقالتى

مدنوربماواريحاإيلبيتأنبياءليثمملانثرقد،اييااصعود)بعد،اليثع

."يهوهيسألالكيبالرجاءاليهيتوجهونكانواالملوكوحتى.اصراثيلفيأخرى

اسرائيلملك:واحدآنفيملوكئلاثةالطلببهذااليهتوجهالحالاتإحدىوفي

الئعفاجاب.موآبضدالحربلأجلتحالفواالذين،)دوموملكيهوذاوملك

،اامكانبياءوالىأبيكأنبياءإلىاذهب.ولكليماأ:اسرائيلملكيهورام

علكانتالتى)يزابلوزوجتهآخابالمتوفى--عاهمكانالذينبعلانبياءالىاي

ايكأنظركنتلمايهوذاملكيهوشافاطوجهرافعانيلولا".لازالتالحياةقيد

مع،يهوهيسألانعلىالثعوافق،للملكالديدالصذهذابعد.(أراكولا

لدىشائعةطريقةوهذه،النشوةبلوغلأجلالموسيقىاستخدمأنهالعلم

ضربولما.بعؤادفاتونيوالآنا:القدامىالعبرانِنوالأنبياءسيبيرياشامانات

،التامالحلفاءباتصاراليععبريهوهفتنبأ".يهوهيدعليهكانتبالعودالعواد

مدينةكلفتضربونا:الثغللتحريم!الوثيةأموآببنعريضأشارلابل

الماءعيونجمغوتطمونطيبةشجرةكلوتقطعونمختارةمدينةوكلعصنة

قمت،القا!يالأمرهذاالملكانونفذ".بالحجارةجيدةحقلةكلوتفدون

موأبملكميثىيخهالمحصنوالتىالرثييةموآبمدينة"حارصةقير"عاصرة
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الماعدةعلالحصولبقصد،اصافىاجراءعلىالاقداممث!قرر،عندثذ

ملككانالذيالبكرابنهفاخذ5:ضحيةابنهفقدم،كموشالههمنالأمثلٍ

فانصرفوا.اصرائيلعلعظيميخظفكان.الورعلعرقةواصعد.عنهعوضا

2(.مل")2أرضهمالىورجعواعنه

سورعلىالملكابنتقدمةلمشهدرؤيتهمبحد،ائيليينالاصأنيبدو

الغربالالهغيظمنبالخوتبل؟(،الداعيما)بالغيظلي!شعروا،المدينة

النيظهذاينعكسانقبل،موآبمنالانصرافيفضلونجعلهممما،عنهم

عليهم.

خلعالىفقطلي!أدتمؤامرةفيالغشاركبانالأمرهذاكلوانتهى

وإيزابل.آخابلنسلالتامةالابادةوالىبل،وموتهيهورامالملك

سرأيرسلفإلشع.معجزاتأيةمْموههأندون،التوراةفييردالأمرهذا.

...ياهوهناكفانظرا:ياهوايرائيلجث!رئي!إلىاا،نبياءبنيأاحد

قالهكذاوقلراسهعلىوصبالدهنتنينةخذثممخدعداخلمخدعإلىبهوادخل

ابن"إن+.ولاتنظرواهربالبابافتحثم.اسرائيلعلىملكأمسحتكقديهوه

الذيماجيداًيفهمياهوالرئي!جعل،إلثعلوصيةتنفيذهاثناء(،الأنبياء

دماءالأنبياءعيديلدماءوانتقمسيدكآخاببيتفتضرب":يهوهمنهينتظره

ولي!يزرعلحقلفيايزابلالكلابوتاكل...ايزابليدمنيهوهعدجميع

لماذاا:ياهوالآخرونالجيثىرؤساءسالوحين(.\.-91:مل2)(يدفنهامن

هؤلاءفابدى،المخاعفيلهقيلوماجرىمالهمروى؟")يكالمجنونهذاجاء

بامرتمثم،يهورامالملكياهوقتلالبدايةفي:المؤامرةونجحتلياهوتايبدهم

فياليهرؤوسهموجلبت،السامرةفيالباقينالسبعينآخابابناءقتلمنه

)يليا.عبدهيدعنبهماتكلميهوهفعلقد...الآدفاعلموا"،سلال

يهوهكلامحسبأفناهحقالسامرةفيلآخاببقواالذينجمعقتل":واخبرأ

تتلواذ،الحدهذاعندتقفلميهوهعلىياهواغيرةالكنأ.إيليابهكلمالذي

الامرةالىوصولهفعند.يهوهتمجدالىالراميةياهومآثرإحدىحولرواية

فانهياهووأماقليلأالبعلعبدقدآخابإن.لهموقالالثعبكلياهوجمع"

يفقدلا.وكهتهعابديهوكلالبعلالاءجمغإليفادعواوالآن.كيرأيعبده
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بمكرياهوفعلوقد.يعيشلافقدمنكل.لبعلعظيمةذبيحةليلأناحد

عدةجمغفأقاصرائل!!فيياهووأرصل...البلعدةيفنيلكي

ولما...جانبالىجانبمنالبعلبيتفاقلأالبعليتودخلوا...البعل

بخرجلا.اضربوهمادخلواوالثواكللسعاةياهوقالالمحرقةتقريبمنانتهوا

بيتنماثيلوأخرجواالبعلمدبنةالىوساروا...السيفبحدفضربوهم.احد

.الومالىمزبلةوجعلوهالبعلبيتوهدمواالجلتمثالوكرواواحرقوهاالبحل

.آخابزوجةايزابلعلتفىياهوأنكما."اسائيلمنالبعلياهوواستأصل

عيقْفيستقيمماهوبعملأحنتقدأنكأجلمنلياهو.يهوهوقالا

علبجلونالرابعالجبلالىفانجاؤكآخابيبتفعلتبقليماكلوحب

.(9-.1ملإ)2اسرافيكرسي

موقفمنلديهن.51Aالاله"قلباضفنقدالتوراتيالمؤلفأنلاشك

أبدامااللذينوالقوةالغدرفعليهوهاستحنلقد.ياهو"مآثر9إزاءخاص

نأيهوهقالحيث،بعلالمناف!الالهوانصارعبدةعلىالقضاءفياسرائلملك

ذلكاعتبرالذيهوالتوراةمؤلفظن،الواقعفياما.عييهفي"م!تقيم،ذلك

كهةتامعندما،يهوذامملكةفي(ترونثلاثةبعد)ذلككبحين،أمتقيماً"

بحقمماثلة،عمية)باجراء،يوشياالملكمعونةالىالمستندين،يهوهوانياء

وانبياءكهنةمنمنافيهم)زاءمثابهةتوةفاظهرواإ،الوثنية)العبادات

لكن.يهوهدينفيرسميةدوغمةالدينيالتعصبفاصبح،الأخرىالعبادات

بعد.فياسيردذلكحولالحديث

الاله-يهوهلان-علىعاليأتقويمأيعطيانبحد،التوراتيالمؤلف)ن

يضيفأناضطر،بعللعبدةإبادتهفيياهوعنهكشفالذياالورعالذلك

قلبه.كلمنايرائيلالهيهوهشريعةفيلللوكيتحفظلمياهولكنا:متحراً

الذهبِنالعجلينعناي"،يخطىءاسرائيلجعلالذييربعامخطاياعنيحدلم

المنمينأنبتبينلكنه،بعلتماثيل)بادةتملقد.ودان)يلبيتفياللذين

،باقيانودانايلبيتمحبديفي(عجل)هئةعلىيهوهثملاناللذينالذيين

أمامهماالتقدماتيقربونالاسكان)ذ،عبادةموضوع-الابقفي-كماوهما

ويقبونها.
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عوآحازياهووابن،قبلهمنالمموح،ياهوحتىدفنفقدإلثعالبياما

الجيل)ياهرحمدالملكتولىحينماتثم،أبيهموتبعدالعرشورثالذي

رموافعندما.مونهبعدحىالمعجزاتيصنعبقيإليثيكللكن.يهوآش،الثاني

الثععظامومقالرجلنزللما"ف!نه،يتاسرانيليجثةبالصدفةقبرهفي

13-21(.مل)2"رجليهعلىوتامعاش

،يهوهعيقفيالرعملا:المقدسالتعبيرنف!في:النورالمؤلصيكرر

ابقعنالحديثاثناء"يخطىءاسائيلجعلالذيبربعامخطاياعنيحدلموا

عهدفياصرائيلشحبسلوكعنالمؤلفيتحدثالصيغةوبنفس،كليهماياهو

بليخطىءاصراثيلجعلالذييربعامبيتخطاياعنيحيدوالما:الملكينهذين

(.I:13مل)2،الامرةفيايضأالساريةووقفتبهاساروا

يهوذاوفيبل،ايرائيلمملكةفيفقطليى،وبعليهوهبينالصراعا!شمر

ياهوفيهااستولىالتىالسنواتخلالالبلاطفيانقلابأبضأحدثحيث،ايضاً

بالذات،إخوتهمعالسامرةل!ضيفأليحلبهوذاملكاخزباجاءفقد.ايصرانيلل!السلطةعلى

عثلباامهأنإذ،البيت5هذامنأبضأاخزياركان،اخاب"بيتعلىياهوقضعندما

بئرعدوتتلوهما:واخوتهأخزباياهريقتللأنكافوهذا،آخابابنةكانت

14)،احدمنهميبقولمرجلأوأربعيناثنينعمْدبيت \- . JAY)أخزياأمأما

وراحت"الملكيالنسلجمغفأبادتتامتماتقدابنهاأناراتعندما،عثليا

عثلياكانت،اعرائيلفيلايزابلبالنسبةالأمركانوكما.بنفسهاالحكمتدير

أورشليم،معبدفيالأولالكاهنضدهاالمؤامرةفزأس،لبعلغيورةنصيرة

وعمره،المعبدفي،اخزياأبناءأحد،يوآشاخفاءمنتمكنالذي،يهوياداع

الجلادينئاترؤساءأخذ"يهوياداعف!ن،الابحةيوآضبلغوعندما.صنة

يهوهبيتفيواستخلفهمعهدأمعهموقطعيهوهبيتإلىاليهوأدخلهموالعاة

علإ4ووضعالملكابناخرج)المحدداليوموفي،بعدئذ،.الملكابنواراهم

سمعتولما.الملكليحيوقالواوصفقواومسحوهفمقكوهالثهادةوأعطاهالتاج

الملكواذاونظرتعوهبيتالىالثعباليدخلتوالثعبالسحادةصوتعثليا

شعبوكلٍالملكبجانبالأبواقونافخواوالرؤساءالعادةحسبالمنبرعلىواقف

فقد،متأخراكانالوقتلكن،،خيانةخيانةوصرخت...يفرحونالأرض
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وقطع05فاكوقتلتالملكبيتالى،عوياداعأوامروفق،عثليااقيدت

جميعودخل...ل!يهؤضعبأليكونواوالعبالملكوبينعوهبينعهدأعوياداع

الطيىمن.،تمامأتملأيلهوكروامذابحهوهدمواالبعلبيتالىالأرضشعب

كهنةانتمرفقد،نفسهيهوياداعكانالطفل-الملكعهدفييحكمكانالذيأن

التىايامهكلعؤعيتىفيمشيمهومايهوآشوعمل05بعلكهنةعلعوه

لايزالونالحبكانبلتنتزعلمالمرتفعاتانالا.الكاهنيهوياداععلمهفيها

هذامناصتفاثواقدعؤكهنةانولاضك،.المرتفعاتعلىويوقدونيذبحون

الآنمجبكانالابقفيتقدماتمن،بملبيت"الىيذهبكانفا،الانقلاب

،.عوه"بيتالىفقطيأت!أن

هناتبدوالأخرىالعباداتوكهنةعوذافيعوهكهنةبينالعداءثوافع)ن

وعلالمداخيلعلوصراعأمتافينبينعداةكانلقد:الكفايةفيهبماواضحة

أصعب.تقويمهفانذلكفيالأنبياءدوراما.والحكامالثعبجماهيربينالنفوذ

عنيزيديكادحيزاً-لالثعل!ليا-عؤأنبياءمنلاثنينالتوراة(فردتلقد

الروايةاننلاحظأنجمكن،فظرةأولومن،لكننا.ملوكلعرةالمكرسالحيز

بنالكئيرتتضمن-المعجزاتمنهاأسقطنااذا-حتىالنيينهذينحول

وجهةمن،واردأليى:قطمنهاالبعضهنالذكر.واتناقضاتالخافات

الملوككلمغالصنيرالاعرائيةالمملكةملكيستطغانالتارفيالواقعنظر

أخابهالملكيقومانالمعقولفيرمن...،لدعملليااستقالعنوائعوب

للىفيدعو،البيهذالأوامرطْغبتنفيذ،التمرديةمواقفهلللياعنيعرتالذي

الوارىوأنياءوخمينمئةالأربعبعلوأن!اء"اصراثيلكل"الكرملجبل

وزوجتهالملككانالذي)بعللأنبياءالرهيةالتصفيةتجلكوشمح،مئةالأربع

منرأت)يزابلأنيؤكدالتوراقيالمؤلفانثم(.الحقيقيلالهافيهيريان

الوقتهذانحوفي"تلهتويأنهاخاصرسولعبرلللياإخطارالضروري

السب؟ماهو؟لماذا.!غدأ

الثمعبأأمام"مرة)مراتإيليا.ثلاثتاكيدبينواضحتناقضهنالك

الذيالوحيدانه(حوريبجلعلللالهشكواهفيومرتينالكرملجبلعلى

\(f-.ا18:22-91:مل1)جميعأالآخرونقتلحيث،يهوهانبياءمنبقي
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يألأنأخابقررحين،فتؤبعد،عؤأنياهمنأربعمنةحوالياجتماعوبين

معارضأكان،ميخا،هؤلاءأحدأنالعلممع،الصكريةالحملةقبلعؤاراثة

حين،نفهايليالكن،حمؤأنياءتصفيةفيمذنجةايزابلالمؤلفوشتبر.للملك

ليهؤكيرغرتافد:مباضرأاكامأا!راثيلشعببذلكيتهم،للالهيتكي

أنبياءكوقتلوامذابحكونقضواعهدكتركواقداصرائيلبنىلأنالجنوداله

901)امل،ليأخذوهانفيلجلبونوهموحدكيأنافبقيتباليف : I.)،ولكنا

يثاوركانأخابوأنعؤلأنبياءجماعيةتصفيةهناكيكنلمأنهنعرتأصبحنا

،موآبضدبهاالقيامنوىالقالحملةقيلعؤاراثةيعرتكي،برغبةمعهم

22(.)املعؤأنجياءمن،أربعمثةنحواالاجتماعفطثاركحيث

ملكأحزاثيليمحأنالنيامرذأثعؤأنالمؤلفنيؤكدالمقاطعأحدفي

ولكنا(.لأ-6؟95؟:امل)نيأواليثعاصراشلعلملكأوياهرسور؟عل

محالنيهو.ف!لثع.عؤأوامرمناثنينيخفذلمايباانأخرىمقاطعزنجد

أراميمحمناسرائ!نيكايةما:اطلاتأغرمعقول)موفملكاحزاشل

منبتكيف"الأنياءبق5أحدملكأياهومحينما؟(سوريافيملكأ،وثق"

اليثع.

ايضأ.اليضح!ولالروايةلىالانسباموعدمالتناتضلتمنكم!هنالدثمة

اصيبميمز!إليضعخلدملنإلى(مل)2الظمسالاص!اعاضاتبعد.ممس

لمجحا.

اصراثيل،ملكمع!تحدثجالىبأنهالتاليةالاعحاحاتاحدينئا،الأبدالى

بغعليضْ:قلاللأاللهرجلكلامجيحزيالملكوكلم5:يكنلمضئأوكأن

جث!علالعمى،بمعجز،الثعينزلانوبعد.،اليثعفعلهاالتىالعظاهلم

ارضالىتدخلآرامجيوضأيضأتعد"لمانهالىاثى)مماالسرريين

بل،وحباصراثليدخلوالمالسورينبانالتاليالاصحاحيخبرنا،(،اصرائبل

.السامرةعاصمتهاوحاصروا

عننخهيلإلثعتنسبالتيالمعجزاتأنللعيانواضحأيبدومما

.محددمالنمطوفقأتوصفوكانهاكانتإيليابهاقامقامالتيالمحجزات

التاريخيةالمصداقيةحولمختلفةالتوراةدارييالعلماءبينوالآراءزمنمنذ
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عارةأنهمابل،فطمنهماأيالواقعفييوجدلمأنهيعتبرفالبعض.النبيينلهذين

فرانك).كت،هكذا.يثولوجيتينبل،أسطوريتينشخصيتينعن

لإيلياالتوازيعلتنسبالتىالخياليةالسماتتحليلان!:يقول-كامينيتسكي

يتضمنلبطلينالأصيةالصورةأساسبأنالاستنتاجالىيؤديواليثع

جهةمنويوضعللماءتجسيدأيبدوالذيالالهحولالميثرلوجيةالتصورات

رللياكان،الاحثهذارأىحسب6.الماويةالنارمعوثيقةصلةفي،أخرى

ومؤصسأنجيأبحدفيماواعتبر،ليهوهالمطابق،الرعدالهبصفتهيعبدالبدايةفي

تاريخية:شخصيةاعتبرذلكولعد،الكرملجلعلىيهوهلمذبحاسطوريأ

نطروميانتيف.نويكت.الواحد)"االهالالعبادةغيورونصيرآخابمعاصر

الذي،والزراعةالماءالهالكنعافيالرعدالههوإيليااأن")يلياالنببم)مقالته

.،118ولمجةتاريخيةشخصبةالىوتحويلهعليهتاريخيةصفةاضفاءلاحقاجرى

علأحدهماأو-لالثعللليابأنالاعتقادالىيميلونآخرونباحثونهنالك

بدرجة-هوالتوراةعنهماتكبهمالكن،تاريخِننكخصينوجدواقد-الأقل

كانواالذين،،عوهانبياءبنى"وسطمنوأتاعهماتلايذهمالحيالثمرة-كبيرة

معلميهمحوليهؤفضيةاجلمنوالعنيفالحازمالمناضلهالةيرسمون

الثخصين.هذينلتمجيدوينثرونها

كانواربما،نحتلفينأثخاصقبلومنمخنلفةاوتاتفيمؤلفةالحكايات)ن

فيالتناقضاتوكذلكالانسجامعدمجدأيفرمما،قطببعضبعضهميسمعلم

التوراقي.الصرد

تد،الملرككتابمزلفي،التوراتيينالكتابأنفيلكلاأنيمكننا

بلاضك-ولكنهم،لروايتهممصدرا!عطيعيقالقللشكظ!المواداستخدموا

وصلتال!والمذكراتالقديمةالتواريخهوآخرمصدرالىيلجاونكانوا-أيضأ

.72ص.2399لينينفراد.المعبزاتصانعوالأنبيا..،منييتسكي-فرامك4.إ.)17(

.253ص.6491موسكو!اليهوديةالديانةنقد.روميانتسيفف.ن.)18(
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عاشواالذين،والمؤلفون.ثحبهمتاريخمنحقيقيةوتائعتتضمنوكانتاليهم

تلكتوحيدبمجرديقوموالم،قرونبثلالةالوصوفةالحوادثعنمتاخروقتفي

الق،عوهلعبادةالرسميةالصياغةلروحيةوفقأشذبوهابل،المختلفةالمصالر

ثوكمةبمثابةالأخرىالأديانتجاهالتعصبوأعلنتانتصرتقدآنذاككانت

".عوهاوصايامنووصية

وحول،ويهوذالاصراثيلالقدامىالملوكحولالتوراتيةالروايةخلال

الأرثوذكي.المحررأوالمؤلفيدهيدخيلةبيدداثأنحى،الأواثلالأنبياء

أحدفي،بصراحة-يقال-كاهوشهعنكثفالشخصهذاأنلابل

حيث،نظرهوجهةمن"الآثم"يربعامسلوكعنلنايرويأنفبعد.الأماكن

علىمذابحوببناءإيلوبيتدانزالذهبيينالعجلينبإقامةيكتفلميربعامان

مذابحعلىبنفسهالتقدماتيقرْبوكانبل،بخدمتهاكهةوب!لزامالمرتفعات

الذي"اللهرجلاالحدثدمرحالىالمؤلفيدفع،الروايةهذهبعد،لللبيت

يهوهيقولهكذامذبحيامذبحيا5:قائلأالمذبحالىيترجهوالذي،يميهلا

الذينالمرتفعاتكهنةعليكويذبحيوشيااسمهابنداودلبيتصيولدهوذا

بمجرديكتفلمزمنأالمتأخرالمحرر)ن."الناسعظامعليكوتحرقعليكيوقدون

علىقرونباربعةذلكبعدتحققتانبوءة1(اخزعهالذي)"اللهرجلاتقويل

)املالملكلاسمعارفأالنبيهذالناوصوربل،يهوذاملكيوضيازمن

فيالمحثوةالتعليقاتتلك،طبعأ،المحرريدصنعمنشيءانهكما(.-2ا3

يعملونكانواالذينالملوكأولئكتمجدوالتي،السرديالنصاماكنمنالكثير

العكس--علىأو،بعلوعبدةمعابدفيبيدون،يهوهعييئفيستمْيمهوما"

.آخابحالكانكا"،يهوهعينئفيالثر)يعملونالذينالملوكأولئكندين

لكيالقصقنسيجتمزيقالىالمحررأوالمؤلفذلكعمد،الأخيرهذاوبصدد

فيالشرلمملنفسهياعالذيكأخابيكنولم):خاصبحقدالملكعنيقول

حسبالأصناموراءبذهابهجدأورج!.امرأته)يزابلأغوتهالذييهوهعييئ

)امل"اسرائيلبنيأماممنيهوهطردهمالذينالآموريونمافعلكل

-لحسنالمتاخرينالمؤلفينهؤلاءف!ن،صابقأقلناكمالكن21-02-26(.

فقطيكتفونبل،الأصليالمصدرلتصحيحيتدخلون،كقاعدة،كافواما-الحظ
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المؤلفنظروجهةمن-ولكنها،يتضمنهاالتقليديكنلمالتىالوتائعبعضب!ضافة

مناستخلاصهايمكنالتىالديهللعبرالأمثلالتقديمأجلمنضرورية-المتأخر

القدبمة.اصائلتاريخ

ايارفيخطهوأحدما،خطاندائأيوجدالعبرتلكعرضطريقةفي

فعليةوتائعينقلالأول.الدي!التاريخخطهوالآخريفا،والمدقالسياصي

والغايياحكاية)ن.الثهيالتقيدصدىينقلوالثاقالتواريخفيمدونة

عوهعبادةبينالمراعأنذلكفلكلورهيبل،تاريخأ،الحالبطيعة،ليست

التاريخيالواقععنوبعيدجدأمئطنحوعلالتوراةفيمعكوسبعلوعادة

الحقيقي.

الينيقهتاثيرتحت-ربماأخابيكونأنالتاريخيبالواقعضبيهلأمر)نه

تبجيلعنذاتهالوقتفييتوقفلملكنه،بعلعبادةبالرعايةأحاطقد-ل!زابل

أولادهمنعددأمغتدأخابكونفينجد.أنيمكنذلكعلواثهد،يهوه

الدينيةالمواقفأنويدو.عثيا،يهورام،أخزيا:يهوهالاله)سمتتضمنأساء

كانوا،غاليتهمفيالامراثييون،الناسفهؤلاه،مملأللةكانتلمواطيه

المحررللا.بتقويلهقامالذي))يلي!اتعبيرحدعل،الفرقتينبينيعرجون"

تججلعيهملزامأ!دونكانواماالناصالتعبيرانهذاوفيطبعأ(،،التوراقي

للالهةاللازمالاقمامليلاءبضرورةيعتقدونكانوابل،بعلأويهوه،واحداله

علعؤباجبارالمؤلفيقومالأماكنأحدفي.عليهااعتادواال!الأخرىالمحلية

وقدا:جدأالقليلالااصاثيلفيلهالمخلصينمنيبقلمبأفهلإيلياالاعزاف

يقبله،لمفموكلللبعلتجثلمالقالركبكلألافصبعةاصائيلفيأبقيت

عكىيكونتدولكه،الرقمهذاممدرالمعروتكيرمن(91-18امل)

الجائزكيرمنيعتبرونالذين،وحد.يهوهأنصار:للاثياءالحقيقيالوضح

الأربموعل؟الأيامتلكاصرائيلفيقلائلفعلأكانوا،الأخرىالآلهةنججبل

ليهؤ.المحليةالمذابحكفةومنعؤانياء"اأخوياتمنشألفونكانوا

)املأنفهميمونكانواكا،لهؤالغع!روناالناسهؤلاءكان

الهالهكعؤأنا)5مجدهعلكيورأيضأالههمبأنغلصينيؤمنون،91-.ا

الموفأما.أخرينأفةمعالمجدهذاتقاصم(ولايريد02-هحز"كيور
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العباداتازاءيبدونهوحاثيتهمالملوككانالذي،الرعايةموقفبللا،المعتدل

منالإلهيتقموأنبدلا،ليهؤخيانهبمثابةاليهينظرونهؤلاءفكانالأخرى

قدرالانتقامهذافيبالاضتراكملزمينأنفمهميعتبرونكانواوربما،بهاالقلأسين

عؤوأنبياء"الأنبياءب!اأكثرلةأنن!ن!ىلاأنجمب،ذلكعنعدا.طاقهم

معارفأطلقهالذيالازثراءتعبيرهنالنتذكراشيةأصولمنينحدرونكانوا

وجوعفقرفييعيسونكانواالذينالأنبياءصؤلاء،(.ابوهمهوومنا:ثاول

برئاصة،العاصمةنخبة)زاءبالنفوريثعرواأنيجبكان،الئعبصوادمع

بخيانةسفمواالذينالأنبياء)زاءوكذلك،ونعيمرخاهفيتعيشوهي،الملك

الخاطثين.الملوكيرضيبمايأونوراحواالههم

صبغتهبببواثتداجتماعية-اقتصاديةأرضيةعلنماالذي،النفوران

منعدد-فيشاركواقدعؤأنبياءأنلحقيقةكايخاًتفسيراًيشكل،الديية

فيوالبب.للحكومةالمضالقوالانقلاباتالمؤامراتفيفعالةثاركة-الأحوال

وفروضالجزيةوطأةهوبالطغكانرحبعامعهدعلىأسباطعرةفقدان

صليمانملكصنواتفيالشعبجماهيركاهلعلثقيلأنيرأكانتالتى،الطاعة

يده،رفع"علليريعاممباركةعند،الشلوفيعوهفيأخيالكن.ورحبعام

بدوافعداؤودنسلمنأصباطكرةضقفيالاله)رادةلهشرح،ملكهعل

الموآبيينالهولكموشالصيدونيينالهةلعضزوتوسجدواتركزفيلأحهما:ديية

11(.)امل"عمونبقالهولملكوم

أصابهالذي،شيلؤفيالقديميهؤمعبدفينبياًكانأخياأنفالنلاحظ

لبااللذين!الثعايلياوان،أورشليمفيالمركزيعؤمع!بدبنىأنبعدالتلف

ريف!نانبيْينأيضأكانا"آخاببيت،)باثةزهامأدورأ-التوراة-بموجب
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ا!أثب!اءال!كي

هو.ثبرررهـمث!ة

...،الواحدالملكعنبمعزلقطيظهرانالواحدالالهبوصعكانما"

الط!عةى9قويوحدالطبيعةفيالكثيرالظواهريضبطالذي،الالهفوحدة

الذي،الئرقيالمتبدلوحدانيةانعكاسسوىليست،فيمابينهاالمتصارعة

هذا،.)911المتصادمةالمتعاديةالمصالحذويالناسبينفعليأ-او-ظاهريأيوحد

يضفيالعيالجماهيريالوعيانإلىالاثارةبقصد)نغلسفريدرل!كتبهما

الأرضيالملكعلثيءبكلوالدرايةالكليوالجبروتالشموليالتسلطسات

،السماويالملكلتصفنقلهايتمالسماتتلكونفى،ثاليةصورةيتخذالذي

القالمبهمةالدينيةالتصورات)ن.المطلقبصورةتضخيمأ،اكزبشكلولكن

لاهوتيةصياغةعللاحقأتحصلكانت،الثعبوعيفيتلفائينحوعلىنشأت

الالهكانحيث،شابهمومنوالأنبياءالكهنةمهاممنذلكوكان.ملائمة

الاملةوالدرايةالكليوالوجودالأبديةخواصلدجهميكتسبالأوحدالعلوي

.65ص،72لمملدا0لمؤلفاتا0نفلس!.ف.ماركس.ك(91)
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،هذا.سعتهبحكمويدير.كلهالعالمخلقالذيالالهفهو.الكليوالجبىوت

قبلالثالثالألفمنذالرافدينوبلادمصرفيالثرقيالاستبدادنظامتوطدولقد

الألفأواسطالىيعودآمونالممريللالهمكرسلثدثمةوهنالك،الميلاد

كل"مؤصبوصفهالمذكورللالهمديحيوجدحيث،ابدقبلالثانية

خالق،الحيواناتخالق،الرصانع،الآلهةأبو...الوحيد...الأشاء

...وجودهاعلالآلهةكلفحصلتبكلمةنبستأنت...المثمرةالباتات

بلونوميْزهمالحياةوبهميامن،عددهمكانمهما،الثركلياصانع

.،!اخليقتكاْلأجلمفيدهوماصانعأ،تناملاوانتنائمونالكل...الثرة

جماعةوجودجراءمنيرتبكالقدامىللمصرينالدي!الوعييكنولم

الأوحد"آمونوجودظلفي(المصريةوكيرالمصرية)الأخرىالآلهةمنكبيرة

قبلأ!7عامفيعقدهاتمالتىاللاماتفايةنصالبناوصللقد.،والوحيد

تهيوهي،حاتوسبلالحتىوالملكالثافيرمسيىمصرفرعونبين،الميلاد

أحدكاناذا،الففياللرحهذاعلالذيالكلاميخصفيما":التاليةبالكلمات

يوفمصربلادمنالهألفوكذلكالحثِننبلادمنالهالفف!ن،يطبقهلنما

ولدىالهالفالمصرينلدىف!ذأإ.اا"اواتباعهوأرضهبيتهمنويحرمونهيبيدونه

القديمة،ممرديانةفي،يئابكالالهعنالجديدوالتصور!الهالفالحثيين

حولالمجردةالفكرةكانتفقد،القديمةالتقليديةالمعتقداتمععجبنحوعلى

معسليأنتحالى(،للكونالأوحدوالمدبرالأوحدالخالق)الموليالاله

.328-933ص1لمبلد35911لينيننرادالقديمالضشارمح.شورايفا.ب.:انظر)02(
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ثعأي،البد،ليالماضيالىبجذورهاتعودكانت،حدأقعىالىبداثيةمعتقدات

الوخية.الرؤوصذاتوالآلهةالحيواناتعباثة

الالهيصورمقاطعهبعضاوردناالذيالثيديكونأندلالةذوامرلكنه

إلىالمصفي5،الحقمليكبوصفهايضأبل،الحبروتكلىبوصفهفقطليس،أمون

أمونيبدواخرىأنا!ثيدوفي،.المتغطرصمنالوجلغئص...المعوزالفقير

وزيراوبمثابة"ا،،الفقيرنداهملي،الفقراءومنقذالاكتينحاميiبمثابة

،يبدوالكونكلالهان.الخ،+(الطالحتقدماتيقبللاالذي،المحرومين

لايقبلوعادلرجم)نه.ضعفهفيوحاميهالفردللثخصالأخيرالملاذ،ايضأ

يتوجبكانللكهانلثدفيالالهعنالتصررهذاومثل.،الطالح"منرشوات

حينوذلك،أولأالثعبيالوعيفي،ايضأهو،يكونأن-شك-دونماعلإ

الاجتماعي.الوجودفيكوئهأجابظهرت

معتناتضفيتدخلابدائيالمجتعانسانمصالحتكنلم،كفاعدة

المجتمعنثوءمعجوهريأتغيرالوضعهذالكن.المجتمعأعضاءئرLمصالح

احدففي.متناحرةاقتصاديةمصالحذاتطبقاتالىانق!مالذي،الطقي

لأجلواشخدمتهاالسلطةعلىيدهاوضعتضئيلةاجتماعيةاقليةتميزتقطيه

هكذا.طفيليةحياةحسابهعلوالعيثىالثعبمنالأيعاسيالجمهوا-استغلال

الظالمةالطبقاتيساعدجهازأوباعتبارها،قمعاثواتمنلهابما،الدولةتكونت

فيالدولةعلىكانأنهحقيقةنن!ىالاالهاممنلكن.المظلومينطاعةضانعل

موصكو.الفلسفةأعتابعلى.حاكبسون.ت،!يلسون.ح،لران!ورتأ.-غ.لرانكلورت.غ)23(

.39مىالسابقالمربع)23(
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يقول.الضرورية،العامةالشعبيةالمهاممنبعددأيضاْالقيامالطبقيالمخمع

هو،متناحرةمتناتفاتالىاالمنقمالمجتعأنهالطبقيالمجتمععنإنفل!

ذاتالطبقات-ايالمتناقضاتهذهتبتلعلاولكي.منهاالتخلصعنعاجز

مراععبرككلالمجتمعوكذلكبعضأبعضها-المتناقضةالاقتصاديةالمصالح

يبدو-ما-حسبالمجتمعفووْتقفقوةوجودالضروريمناصغ،لهنتيجةلا

لدنمنتنثأالتىالقوةهذه".النظاماحدودضمنفتبميما،الصداموتخفف

هي،)ياهالمجتمععنفأكثرأكثرفتغترب،فوقهنفهاتضعولكن،المجتح

.،ا!االدولة

نأيجبالتى،القبيلةهوالقبليالمجتمععصرفيالفردأمنضمانكان

الىانتقلتالفردحمايةوظيفةانحينفي،المغبونين،الضعفاءاعضاءهانحي

مختلفكثلواختلطجث،الطبقيالمجتمعظروففي،حتميبكل،الدولة

التقاليدأيضأوكذلكالقبليةالعلاقاتقوتم!تضعفراحتوحيثالقباثل

الناشىءالطبقيالمجتمعفيالدولةانطبيعي.القومبنيبحمايةوالالتزامالقبلية

بالذاتالطبقةهذهولكن.اقتصاديأالمهيشةالطبقةدولة،شيءكلقبل،!انت

فوققوةأنهاعلىالدولةالىالواسعةالثعبيةالجماهيرتنظرانفيمصلحةلهاكان

الىيلهاعنفضلأوهذا،معينةوطبقاتعددينلأشخاصالأنانيةالمصالح

.القويقرمنوحمايتهوالمظلومالضعيفجانبالىالوتوف(علىتدرتها5)

بعضبمصالحاحيانأتضحيانالميطرةبالطبقةالحريمنكانذلكجل!2

عددوجودصدفةولي!.ككلالطبقةمصالحبذلكتقضيكانتعندما،ممنيها

017ص21المجلدالمؤلفات،انغلسف.اماريك.!.2(
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حمورا!شريحةفيالمرابينوقساوةخعمنالفقراءالمديونينتحميالتىالموادمن

منالتجارصغارتحميالتىالموادوكذلك،الرائعأقدممنوهي،الشبة

تادتهم.وظلمتجاوزاتمنالعاديينوالجنودالكبارالتجاركى

تتج!دالذينالأضخاصحولخاصةالةهاتتكون،الظروتهذهضمن

يزدادانوالف!رالظلمكانكلما.والملوكالحكاماي،بالذاتالدولةفكرةفيهم

اقوىكانتكلما،أكبرالمتغلينقبلمنالمس!تغلينتحتلكانوكلما،المجتمعفي

منلديهموبأن،بالمرةمنهميؤوصأليىوضعهمبأنالايمانفيالمظلومنركبة

-ويظلمونالريفعلونالمت!نفذينوالظالمينالأكنياءكون-ركموأنه،يحميهم

القوةوتلك،ومعاقتهمترويضهمعلىقالرة،فوقهم،عياضابطةقوةتوجد

التىتطلعاتهمتحقيق.الملكمنيتظرونالمظلومونكان.العادلالجبارالملكهي

العليااللطةممثلواما.الدولةتحققهالمالتىالتطلعاتتلك،الواقعفي،هي

لدىالوهميةالتصوراتهذهتوطيدالىيطمحون،ناحبتهممن،فكانوا

انهعلىالملكتصويريتم،المذكورةحمورابشريعةوخاتمةمقدمةففي.العوب

فيتثعالمدالةيجعللكي...العبلخيرنادته!الآلهةوأن"رؤوفأميرأ

...،الضعيفعلىالقوييجورلالكي،والأشرارالمجرمينيفنىلكي،البلد

أصدرأنهحمورابيؤكدذاتهالوقتفي.الخ"،...والأرملةاليمينصفلكي

وهذا.،!ااْوالأرضلل!ماواتالعظيمالقاضي1،شم!الالهبامرالريعةهذه

العدالةاله،الطيبالالهدورفيالبابليوالضوءالمساله،شمشيظهر

الصفاتهذهيعزونآمونكهنةكان-رأيناك!ا-الفرعويخةمصرفي.والانصاف

174صالأولالجؤالقديمالمثرقتاريخمنمختارات25() ، Noy
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ونمالثعيالوعيزيأتالق،الثموليةهالالفكرةان.همالههمالى

بصفاتارتبطت،االقدامىوالفلاسفةاللاهوتيينقبلمنوتطويرهاانضاجها

واليبةوالعدلوالحكمةالاملةالدرايةوكذلكالكليوالجبروتالكليالوجود

عنتكثفكانتكلما،المئالمنتقتربالفكرةهذهكانتوكلما،الكلية

الكلاشكي،بالئكل،صاغهالفكرةهذهفيالتناقضجوهر.الداخليتناقضها

كليالالهكان)ذا(:الجلادقبل341-)027ابيقورالعطماليونافيالفيلسوف

علالقضاهيريدالالهأن)ماا؟العالمفيالريوجدفلماذاالخيروكليالجبروت

يريد.ولايستطيعلاأنهاما،يريدلاولكنيشطيعأنهوامايتطيعولاالثر

يتطيعكانوااذا.الالهمعيتناسبلامما،عاجزفهويتطيعولايريدكانف!ذا

لايستطغكان!)ذا.الربعنكريبايضأوهذا،ضريرف!نه،ولايريد

هـستطيع،يربدكان)ذا.الهأوي!شبحوهذا،وثريرعاجزف!نه،يريدولا

يلنيهلالماذاأو)ذأ؟الرأينفمن،ب!لهيليقالذيالوحيدالأمرهووهذا

.،،6!االإله

بابلمنأخرمفكراثكلةهذ.فيفكرونيفعامبألفأبيقورقبل

الاجتماسالواقعالىاقربلكن،أضيقجانبمنعالجهاأنهالا،الفديمة

ولماذاالعالمبسؤالظلبمفلماذا،وعادلةخْبرالألهةكانتاذا:بالانانالمحبط

بكملهاليناو!لضحرياعملًاالبابليهذاأئفوتد3الأبرياءبألامالآلهةتسمح

لناير!عمالحملهذافي.طينيةالواحعدةعلىمسارلةبحروتمكتوباتقريبا

كلتغىأنهالقصيدةبطلفيؤكد،بالذاتالالهالىمصيرهيثكو)نسانأالمؤلف

ريبةوأمراضأجسيمةمصائبولكن،الورعالتقيبالانسانيليقك!احيانه

.actantius.):انظر)26( Deira Dei1887(مأ.Epicurea.Ed. .H Usener. Lipsial

9113.
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يكونبهذا.،...وجههلييكث!فلملكه،)!رعلناديتلقدا:بهحلت

الالهيتصرتلماذا.،للالهةمهملأكاناأنهلوكماالكيهذامعنصرتتدالاله

تتهيفالقصيلة،الؤالهذاعلالاجابةيحاوللاالمؤلفأنحتىأهكدامعه

نحنلنايمكنكيفأاثراكهيتطيعفمن،كاظلامضيءالالهنواياا:ساؤم

الأسئلةفانثيء؟كلورغم؟...،+ا.الافيالطربقنفهمانالئر

من،نتضمنكانت،القديمالبابليذلكوتبلهأبيقورطرحهاالق،لوحدها

القدامىاللاهوترجالأما.للناسالرتجلبالتىللالهةاكامأ،الجوهرجث

مضمونهوهذا.للالهةماتبريرات)يجادمهمةامامهمتبرزأنحنمالابدفكان

الصيت.ذائعة"التبريرْ(،مث!كلة

الدين.تطورمنالأولىالمراحلفيموجودةتكنلمالمثكلةهنهأنمفهوم

بكائناتأ!،والأرواحالآلهةمنكئيربكؤيؤمنونأنئذالناصكانضد

عنهموتزيدوالمقدراتالحواصحيثمنالبثرعنتمتاز،طبيعيةفوق،خاصة

منالكمالعنبعيدةوهي،الدرايةكيةاوالقدرةكلبةليستلكنها،جبروتأ

الىينبرنالناسكانلقد.الأخلاقيةالناجةمنذلكفيبما،النواحيكافة

لذلك.مطابقأوسلوكأبل،انسانيةأوحيرانيةسحنةفقطليسالأرواحهنه

كان،هكذا.البشرتصرفاتيفسرونكماالألهةتمرفاتتفسيريحاولوهنوكانوا

علىالآلهةبقدرةيؤمنون(تهيرؤوحتىهوميروسزمنفي)القدامىاليونانيون

روحبدافعأوجدأصحيدانسانمنحسدهابسبب،مثلأ،للناسالرجلب

غيرعنولو،الالهأهانالانانأنلوفيما،الانتقامزالرغبةبببأوالتنافى

تصويرهيتمالذيزيوسبتبرلرالمرءيقومأنلهمعنىلاعملف!نهلذلك.قصد

،الأرضعليعثىشبدأيتصرفاتمثل،تصرفلألهلأن،هويروسلدى

.نالباحثيقولالصددبهذا.الأحوالكزفيوالنزواتالهواتعننابعة

.41!-2،1ص1المبدسابقصبع.كدايد27()

منكسطلحالرسسيةليهابماالأخرىاللفاتنظتهاوعنها"hطفهمم!"بالي!ظنية.ا+تبرير5)0(

المتربم--.نييسيةاونيوديكية:واصةكلمة
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الأرضعلالعدالةقطبيقبمراقبةيمكنماأفلمعنيونالإلياذةالهةان":يارخو

حملةمنليستالآلهةتلكلأن-الأولى-بالدرجةوذلك،يخرفهامنومعاقبة

المرحلةخلالديانةأيةفيإلهأيعليلماسحبويمكنا.أصلأ)38"العدالة

فيسلوكهفلنتذكرعوهالقديمالعبرافيالالهعلذلكفيبما،تطورهامنالمبكرة

خراحولأوالأوانلالثر،خطينة"حولتدورالتيالقديمةالتوراتيةالأصاطير

.(بابل

يبدو-ماعلى-تعودللألياذةالنهاثيةوالصاغةالأخيرةالأجزاءكانتوااذا

يتبين--كازيوصبان.منهانستفيدف!ننا،والسادسالثامنالقرنينبينماالى

)،**عادلةغيراحكامأالمحاكمفييصدرونالذينويعافبللعدالةنصير

الثامنالقرنينتخومعلعاشالذيهيسيودوسالثاعرلدىأما(.34

خصو!أ،زيوسوعدالةعامبث!كلالآلهةعدالةعلالتأكيدف!ن،والسابع

ابنة،ديكيه)1تصبح،،والأيامالأعمال"ففي.الحقيقيالتبريرطابعيتخذ

والدهاقربدائأ)نهاالمظلومينعنومدافعةللعدالةتجسيدأ،الحبيبةزيوس

"(،.البشرزيفعنو)تخبره

بمتتهى،اللاهوقيالفكرفيهااجتهد-ربما-أخرىتديمةديانةومامن

نقد.القديمةاليهوديةالديانةفيالأمركانكما،الالهتبريرمألةليحل،التوتر

كانوا-الثامنالقرنمنذ-لكنهم،)فهمونبريرحمايةعاتقهمعليهوهأنبياءأخذ

يطلقالعلميةالأدبياتوفي،لاليثعللليامثللي!وا،جديدطرازمنأنبياء

.الكتابالأنجياءتسميةاحيانأعليهم

ذلك.صدفيةليستالحديثةالعلميةالأدبياتفيالكابالأنبياءوتسمية

نبوءاته،بت!جيلوالسادسالثامنالقرنينبينمافترةفيبدأالأنبياءبعضأن

المسخلةالنبرءاتتلكمنجزءادخالتمبعدفيما.الملأعلاعلانهاعنفضلأ

2(A)62عام.إيستورميدريلنىليستنيك"هوم!سملحمةنوالمسؤوليةالذنبيارخو.ن.ف.

..3صالثانيالعدد

.235-327الأبياتوالأيامالأعمالغيسبودس)92(

Vaticinium،،باللاتينية).( ex eventu!،
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ذاتها-اتالنبؤضمن-وهنالكالأنبياءأسفاراسمتحتالقديمالعهدقانونفي

المؤلفينبأنعلما،اضهمنبؤيدونونكانواالأنبياءأنعلواضحةشهاداتثمة

اشعياالنيكتبهكذا.بالكتابةأمرهمالذيهوذاتهالالهأنعالةيؤكدون

ضا)،انسانبقلمعليهواكتبكبيرألوحألنفسكخذعوهليوقال5:يقول

لوحعلعدهمهذااكتبالآنتعالا)شحياالالهيأمرأخرمكانوفي(.8-ا

)رمياوعن(.3-8اشْ")الدهورالىللأبدأتلزمنليكونسفرفيوارسمه

الكرتير:بمهامأيضأيقومباروكاسمهتلميذلديهكانأنهالتوراةتنبثنا

سفردرجلنفسكخذ.قائلةيهوهقبلمنارمياالىصارتالكلمةهذه...ه

فكتبنيرلابنباروخاريافدعا...بهكلمتكالذيالكلامكلفيهواكت

1-4(.36:")اربهكلمهالذييهوهكلامكلارميافمعنباروخ

تلفظلممثلما)الملأعلتحلنلمالمدونةاتالنبوبعضبأنالاعتقاديمكن

المكموبة،النثرةيثهثئأالبدايةمنذكانتبلإ(،ثثرونخطاباتبعض

المداخلاتمنكبيرعددكانالأيامتلكفيانهيبدو.محددةدعاثيةلأغراض

يجريكانحيث،المؤلفمجهولكانمعظمهاوأن،الأيديبينيدورالمدونة

كانواوأحيانأ(.المؤلفالىالاشارةدونغالبأ)خاصةلفافاتعلونقلهاجمعها

تسجلاتبينفواصليتركونلا-ثمينأالورقكانحين،الورقتوفيربقصد-

نأالمتأخرينالئاخبوسعكانلذلك.نحتلفينلمؤلفينتعودالتىالمداخلات

نأحصلوقد.فوقنبوءاتهوردت،أخرنبيالىالأنبياءأحدمداخلاتيشبوا

مختلفةأزمنةمنمداخلاتتتضمنالقديمالعهدفي-تقريبأالنبويةالكتبجميع

نياسمتتضمنكتابكلتميةانرغم،بمعظمهممجهولين،مختلفينلمؤلفين

واحد.

مجردتشكلالقديمالعهدقانونضمندخلتالتىالنبريةالكتبأنلاثك

مملكتىفيالقرونتلكفيتؤلفكانتالق،النوعذلكأدبياتمنزهيدجزء

بل،يهوهأنبياءفقطهميسوانبوءاته!يدونونالذينكانوربماواصرائيليهوذا

،الوضوحبارزةكانتمتنافةأحزاباانثم.لهمالمنافونبعلأنبياءوكذلك

عدةاقتطافيتمارمياالنبيكتابففي.بالذاتعوهأنبياءبين،نعلمكما

،يهوهباسميتنبأ)رميامثلشمعياكان.شمعياهوآخرنبيرصالةمنعبارات
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بل،ضميااتنبؤتحفظفلم92(،)32-23:)رميافولبمايناقضلكن

منها.تقتطفالقاريانجوءاتوستنا

بذلوا،المقدسةالكتاباتقائمةجمعواالذين،اتأخرينالتوراةعرركيإن

كانالتىاتالنبؤتلكفقطالنبويةالأدبياتمجملمنيختاروالكيجهدهم

كانالذكطالديقاثروعمعوجهكملعلتنسجمت!شجموافكارهامضمونها

وكتاباتحقيقيةاتنبؤوحدهاالمؤلفاتتلكاكبرتثم.عندئذتكرسقد

توقففقدللاتلافتترضلم)نوهي،النيانطواهافقدالبقيةاما،مقدسة

إبدا.انذاكيتملمكلعلى.الزمنمعواختفتحفظهايجرييكنلمإذ،نسخها

.هحقيقية"اتنبؤاصطناؤهابوصفهاتمالتياتالنبؤتلكتما.حتىكبيرإجلال

استحياهبلاما-قديمنبيمزلفاتفييحثرونكانواالمتأخرونوالنئاخفالمحررون

بزمنالنيذلكبعدعاشأخرمؤلفتأليفمنفاصبةيرونهاطاطعيذ!-

طويل.

حولنبوءاتاببدصماتأليفهنالككانأيضأالمألوفةالطرائقبين

تلكمثلكان.الواقعفيحصلتانلهاسبقبأثياءالتبؤ،"أي،ااالماضي

وكانت،المشهورينالماضيانبياءمنمانبياسمتحتعاله"يصدر"المؤلفات

وكأنصابقةحوادثتوصي!فيتمالأولالجزءفي:جزاينمنعادةتتكونالمؤلفات

مؤلفهاقبلمنومفهومةجدأمعروفةحوادثبالتاليوهي،بهاتبأالقديمالنبي

كاناثياءوصففيتمالثافيالجزءفياما،أيضاًمعا!ريهقبلومنالحقيقي

بعد.عينيهنصبيضعهاالقللمهاموفقأ،بهاالتنبؤالغروريمنيعتبرالمؤلف

:عاملكلالتنبؤبممداقيةايمانأالقارىءيمتلأأنيفزضكانالأولالجزءقراء

تبقى،ماكليتحققأنيجب،تحقققدالقديمالنبيبهتنبأمماالكثيركاناذا

بدممط.وهذا

منعد!في،سحقدالقديمالعهدفيالأنبياءلكتبالعلسالتحليل)ن

غتلفين،ومؤلفينغتلفةأزمنةالىتعودالتىاجزائهابتمييزفقطلي!ى،الأحوال

a:الةلعدايخةليونابالىأطح

vح7ا+حلا"لاللالبة"ة 4 ticinum ex،،
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نجينوسؤت.الدقةمنكايخةبلرجة،لكتابتهاالحققيالزمنوشحديدبللأ

اضعيا،كابفيالاصحاحاتبعضثراسةخلالمنذلكيتمكيفلاحقأ

.كمثال

منكيرفيلالثعليلياامثالأسلا!معنيختلفونالكئاب-الأنياءكان

وثمعوذيننموذخن-صاحرينضامافينبمثابةأمامنايظهرانفهذان.المناحي

اكامنالقرنينمابين-الكثتابالأنياءف!ناتوراةصدقنا!اذا.كبيرين

،أياتأبوللألون،بالمعجزاتيومونوأالمرضيثفونأيضأكانوا"والادص

وكلكن.)طلاقأأسطوريةغيرتجدو-الحموم-علولكنها،الأحوالبحضفي

.انهمحقيقيةتاريخيه،شخصياتتقريبأحميهم،كانواالأنبياءهؤلاءأنالقول

تقريبأ--بثملهمولكنهمدينيونمبثرونهمبل،معجزاتصانعيليوا

ليستالرئييةقوكمان.خاصبثكلمهموهذا،ناضطةسياصيةضخصيات

مقلركمأفيبالصورالحافل،الباهركلامهمفيبل،الأياتفيولاالمعجزاتفي

الاجتماعيةالحياةبظروفالارتباطوثيقمرتبطالأنبياءهؤلاءفخطاب.الاقناععل

زمانهم.أناسوهملشبهموالياسية

لأجليتنبأونكانوا،القريببالمتقبليتنبأونكانوا،يتنبأونكانواوعندما

الذيناللاهوليوناليهمذلكينسبك!ا،القادمةالأجاللأجلوليسمعاصر-كم

يومهم.شلاليعيشونالأنبياءهؤلاءكانلقد.النبوءاتتلكيفصرون

غامضةالمعاصرللقارىء،الأنبياءاأحاديثتبدوا:ديلاويوت.ايقول

كانواالأوائلسامعيهالكن،أحيانأوكيي!ةلابل،وفمفةالننبةمجاقشهافي

شؤونبببعنهاالافصاحتمنجويةخبةفكل.تماماًأخرنحوعليتقبلوكا

الى-غابأوفخةمباضرةتلميحاتسَضمنوكانتالياصيالصعيدعلالاعة

المصريةالعديدةالمصاثرأيدينابيننملكحين،والآن.المنيةوالأحداثالناص

-الأحيانمنكثير-فينستطيع،الحطبتلكعاصرتالقوالبابليةوالأشوريئ

قاثماكانالذيالسياصينجحالملىوالدقيقتاريخهدالىالم!قالحدثالىنثيران

كلعلتقريبأيصحهذا)النياليهيلئح"والذي،يومهاالأوصطالرقفي
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)13ْ(.الدولبينتجريبأحداثتتعلقنجيهاالنبؤكانتحالة

عدعةكاياتالىومؤلفاكمخطبهموراءمنيهدفونالكتابالأنبياهكان

الحارجيةالياصةترجيهأوالمجتعأخلاقتقويمأومادينيةلفكرةالدعاية:تمامأ

اعزا.الذيشعبهوتصبيرمواصاةالىالبييهدفانيصدتوكان،لدولتهم

الذي))يمانهتوطيدالىيحتاجكانوالذي،الياصوأصابهالمحنةصاعةفيالقنوط

-عليعتبرالنيكان،جنهفيجدأالهام،الهدتهذاولأجل.بالاله(اهتز

والفراءللسامعينوالتأكيدذاتهعوهيبةاستخدام(اثأوليى)يجوزانه-يبدوما

يهوهأنبللا،باسمهيتحدثأنامرهالذي،الالهوسمعراىقدشخصيأانه

اليي.بلسانيتكلمنفسه

كانكيفنحددأن،حدةعلحالةكلفي،عينايصعبانالطيعيمن

تدقالهماباننفههويؤمنكانوهل،نبوءاتهازاءللنييالثخميالموتف

أصلافهكانمثلما)كانالأنبياءهؤلاءبحضأنجدأالمحتملفمن.الالهلهكث!فه

يتهياكانحيث،النشوةحالةفيالوقوعخاصيةيملك(الاماناتمنالقداس

احاديثوسمعونوالملائكةالالهجمدنانهم(المنامفيأو)الحالةتلكفيلهم

عنالأنجياءرواياتأن،ذلكعنيفللابقدر،المحتملمنولكن...هؤلاء

ضميرباسمللالهمباشرككلام-اليقظةوفيالمنامفي-المنقولةوالرؤىالتهيؤات

التقليدأضفى،خطابيةوطريقةأدبيةصيغةمجردلاحقأاصبحتقد،اقكلم

القدسبة.صفةعليهاالديني

،والسادصالثامنالقرنينبينما،الكتئابالأنبياءكان،القولسبقكا

القديمة،يهوه!دانةفي،مارسواوقد.شيءكلقبلدبنيينومبثرينلاهوذِش

ثحبهم.لدىجرتالتىالاجتماعيةالتفيراتبتلكيرتبطالأهميةبالغدورأ

فترةأنهاعلىالقدامىالعبرانِننلدى!القضاةأمرحلةتعريفيمكنكانإذا

عهدفيلدعمالدولةظهورف!ن،الطبقيالمخمعالىالقبليالنظاممنانتقالية

.954صال!ديمالث!رقونثرشعر.دياكونوتم.إ.)03(
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البقيالمجتمعولادة!هامةتاريخيةحقيقةدشنقدوخلفاثهاوسليمانداؤود

أغنياه،ومستغلينمشغليناقالناسانقسام:مايميزهكلمعالاستغلالي

هنهمثلان.الطبقيوالصراعالطبقيةوالتناقضات،ومظلومينظالمين،وفقراء

الوعيعلألاتنحكسبوصعهايكنلمالاجتماعيالوجودفيالجذريةالعيرات

الدي!.

المصريللالهوجرىسبقمانفىعوهالعبرافيللالهيجريبدأ،هكذا

الملوكأصبحلقد.آضورالآشوريالالهأومردوكاببليوالالهأمونْ

راحالزمنومع،العبريتينالمملكتينفييحكمونالذينهم"11،وحدون

الملكذلك-أمونمعالمصريينحالكان-ك!اعوهالههمفييرونالعبرانيون

كانتللاسرائيلنبالنشةيهوهوحدانيةأنرغم،والأوحد،الوحيد"الاوي

تحدثنالقد.المصريآمونحالةفيعنهاتقللابدرجةنبية-نعرفأصبحناكا-

بعليعبدون-يهوهالى-اضافةكانواالزمانذلكفيالعبرانمِنانحولسابقأ

يعترفونكانواكما،الكنحانيةالآلهةوبقية)والعثز(وعثزون()والبعليم

ضمن-بدأتنفسهيهوهصورةولكن.الأخرىالشعوبلدىخاص!ةآلهةبوجود

الطابععنفتتميز،بالتدريج،جديدةصاتتكتسب-الناشئةالتاريخيةالظروت

والكمالالثمولية:تلككانتسماتأيةالذكرصبقوقد.القبليللالهالقديم

والحيوانوالنباتوالأرضالسماءخالقعوهفييرونالناسبدأفقد.الأخلاقي

الىينظرونالمصريونكانكما،موجودهوماكلومدبرخالق،البثروكذلك

بكثيرأقوىانهرغم،يهوهبأننحلصينيؤمنونمايوماًالاسراثيليونكان.أمون

أرضه،عليتجليانوقوتهسلطتهلكن،الموآثماكموشاوالفلحطبنىداجونمن

وعل،القائمةهيالغريبةالآلهةفسلطةالغريبةالأراضيعلىأما،كنعانبلادفي

التاريخيةالظروففيلكن.هييعبدهاأن،فاكوجداذا،اثيليالاص

لفلطينفقطليسالهيهؤبانيؤمنائيليالاصبدأ،الزمنمرورومع،الجديدة

.وحدهالعبرافيالشعبولي!،الأخرىالشعوبليثمليمتدجبروتهوأن

يرعىهكونرغم،الههمانيعلْمونيهوهانبياءكان،نفسهالوقتفي

وكان.الابقفيكما،نحتاراشبلهبالشبةاسرائيلف!ن،الأخرىالشعوب

الفضائلكثيرةهيكم:سامعيهممسامععلالزدادمنيكئونلاالأنبياءهؤلاء
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انsوماالأرضِنالحكامفيكثيرأ!تلونهكانواماعؤفييرواأنيريلونالناص

)زاءوالطيبةالعدالةاي،والظلموالقرالقهرمنيعافيالذيللانسانجدأيلزم

.والتساءالمنبويخا

ث!و8ءدرم!بي+مبىمه!وء

العبرشين،الدولتينوضععلطرأتوالابعالثامنالقرنينخلال

بالنسبةالخطوؤبالغخارجيموفثأحيث،قميؤسعوطت،الصغيرتين

اللرلضدالحربتخوضانهـحموذااسرائلكافتالثامنالقرنأواسطفحتى.لهما

وعمونوموأباثوم:صنيرثولأيضأ)وماوفلطينصوربافيالمباورة

،786(-)746الثافييربعامالملكصدوفي.متفاوتنججاحوذلك(،وهـمثق

ثولةمعأي،المالصنجيىاكاأقربمعالحربمنمتصرةاصرائيلخرجت

أثورامبراطو!مةأماملوجهوجهأ،ذلكبعد،نفسهاوجدتلكنها"ثمق

الجنوبنحوكحركوراحتسورياثلامنطقةاخلتفدكانتالق،الجباؤ

جزيةوثفعأثوربلطةللاعزافكنيرهماصرائيلملوكواضطر.بلاكوابح

.;كان.الكلوحةالجماهيركاهلمحلثقلأمحئأيمودكانهذاوكل،كبير

ألاالمملكينسكانبوصعيكنولمبلهصكنلرومتبلهماحرجأواصرائيلعوذا

لابدزوكان،واليأصبالحوتعلاىكانتالناسهؤلاءتلوب)ن.ذلكيفهموا

يأيأنككنكانمنجانبمن.الدشالث!عورتعاظممنالظروتهنه

أبرمالذبمط،الراس-الاله،عؤجانبمن،الالهجانبمنفقطأاورص

هللكن.ضعبهينصرأنعيهولذا،الأياممنيومفياصراثلمع،عهدأا

وأالآشورينألهةأنلووماذا؟القؤمنيكفيمالديهوهلضا؟صيمر.

منه؟أكزالتبجيلوشحقونيهوهمنأقوىالبابل!نأوالممريين

كانت،حالأيةعلى.الناسبالفيتخطركانتكهذهكثيرةأفكارأيبدوان

بلادمنفلسطينالىتدخل،الزمنذلكفي،الغريبةوالحباداتالغريبةالآلهة

الآضوريينلدى،الطءملكة)،عثتارعباثة:الرئييةبالدرجة،الرافدين
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فيالعبوديةمنخئصهموكيف،الغابرةالأزمنةمنذ،أجدادهمعؤبهاكمرالق

انفكتمااصرائللكن...الخ،كنعاناحتلالعلىصاعدهموكبفمصر

وتصنعوصايا.تنفذولاأخرىلألهةفتتعبد،أيضأالآنتخونهوهيالههاتخون

لماصائيللأن،ديعاقبهاعاقبهاأنهفيمنصفعؤف!نذلكولأجل،وثرأعارأ

رهيبة،بعقوياتاصرائيل!دعرنالأنياءكان،هكذا.القبيحسلوكهاتزك

لغالب--فيولكن،والأوثةوبالجوعالجرادوبهجومالمحا!يلبؤفيتنبأون

ولذلك،عؤصوط5ثورتنفذالق،الأجنبيةالعوببهجوميتنبأونكانوا

تجانتالنبؤولكن.الكانوتىالبلادوتنهبوصتدْمرامرائيلشهاجم

عنوتابسلركهعن"المخنار)الئعبعدل)ذا:معزيةبخاتمة،عادةتتهي

عبىأو-بشخصهوهو5جديدمنالرأفةسيظهرجانبهمنعؤف!ن،خطايا.

الى،(المختاؤبقة5)أوضعبهيعيدصوتهممسوح5،خاصرصول

وصوف.وا!يقةلللاممملكةالأرضهذهعلىالالهصيقيموعندئذ،الوطن

.لداؤودوسيلأهالالقبلمن،ممسوحأ"صيكونملكقياثةتحتاصرائلتزدهر

.الأنينهبوكمالذينثرواتوصيفنمونأعدائهمعلالحبرانيونصودوكدئذ

الأنياء.يعئمكانهكذا

لاصرائهلهالدشالوصفيالالهفكرةالىأضيفتصمةأيضأفالكئمة

مجله،علواليورالقاصيالر!بالالهقطليىعؤفييرونأصبحواحيث

ذاته.الأنزواطيرالعدالةدالهبل

لمليا،النبيلحياةالتوراتيةالسيرفيعليهمررناالذيالمثهدالأنلنتذكر

لالهبالنبةاعياصيفيرثورزعؤيظهرحيثهنابوثكرمقصةونعنى

الملكضداكامأبقدمكلالهالجنودربعؤ،الحرباله،والرعدالصحراء

الملكعلقاصيأحكماويطلق،،أيضأوورثتقتلتيل):اخابالاصرائيلي

علبعدالةالملكعؤيعاقب،اثهدهذافي.أيضأوينفذه،للزابلالملكةوعل

يعاقب،وصريحعادل،علويقاضفهو،بسيطبانسانألحقهالذيالبن

الممريينلدىآمونوكما.المجتمعفيوضعهعنالنظربغض،الرفاعل

فياستوضحنالقد".الفقراءوزير"الاسرائيليينلدىيهوهأصبح،القدامى

كان.البلجماهيرالديقالو!فيالفكرةهذهمثللوءأصبابالسابق
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،السماءنجومأي"،السماءجنوداوعبادةالعظيمةالمحاربةالإلهة،والبابلمِن

الىايضأيقبركانآضورالآثووريالإلهأنمعروف.ال!سالهبرئاسة

يمارصالطقسهذاكانعوذاوفي،والمركباتالخيوللهيقلمونوكانواالص

11(.!ه23:،215:مل)2السابعالقرنفيحتى

وعنالههمعنبثاطيدافعواأنوأنبياثهيهوهاتباععلىيتوجبكان

صعبةكانت-الثامنالقرنفيالناثىءالوضعضمن-المهصةهذهلكن.دينهم

الجمعهذا،والثموليةالقوميةالسمتينبينيهوهصورةفيالجمعب!ببخصوصأ

الجبروتكليعؤكان)ذا:جذأمعقدنحوعلعوهترلرم!ثكلةطرحالذي

فكيف،،والمحبوبالمختار"شعبههيئواصرائلجميعأال!ثعوبتئ!ملوسلطته

في،)الوثنونمنبهلحقتالتىوالهزأءلم،المختارالشعبامصاثبتفسْر

به؟أحاقالذيالمخيفالخطرمنالمستقلفيضعبهعؤسينقذوهل3الابق

منأولالأنبياءأنالطبييومن،الجميعأذهانتشغلكانتالأصثلةهذ.كل

نامنهمويطلبونيسالونهمكانواالناسأنباعتبار،يطرحهاانجمبكان

.نواياهعنعؤ"يسألوا،

3يجيبواأنالأنبياءبوسعكانماذا

)يمانهفيمتعصبأالبعضكانحيث،طبعأ،كلفةبأشكاليجيبونكانوا

الوثنيونليدنسهشعبهيزكولنحالبأياسرائيلمععهد.يخرقلنعوهبأن

علبالنصر،وحتىبل،والرخاءبالسلام،يهوهلسانعنيتنبأونهؤلاءوكان)

أملين،خاضةلأطماعولكنالأموربنف!يتنبأفكانالآخرالبعضأما،(الأعداء

العصر،ذلكونبي.%لطيبةالنبؤلقاءأفضللكل،الزباثن"يدفعأن

ينهشون)فهم،الشعبيضللونالذينألأنبياءهؤلاءثلبحنقيذكر،ميخا

حربأ،عليهيفتحونشيئأأفواههمفييجعللاوالذي.صلاموينادونبأصناخهم

.(35:)مي

المحدقة.ا-ثة11الحتميةبوضوحيتصورونأنبياءهنالككانولكن

تبلمنحتمااخلالهاف.صصالصنيراعرائيلأنيفهمونهؤلاءكان

القالأخرىللثعوبجرىمايجريأنيجبوعندئذ،الجبارةآثورامبراطورية

اعتبرلقد.والموتوالسبيوالعبردبةوا،صرالنهبمصيبة،المصيبةهذهبهاحلت
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الحقيصتلك(شبهمعنالمرةالحقيقة)خفاءبعدمملزمينأنفهمالأنبياءهؤلاء

كانكيفولكن.للثعبينقلوهالهمكشفهايهوهانا--ربمايؤمنونكانواالتى

بفعلأنينويالذي،الالهسلوك(لقرائهمأو)لمستمعيهميرحواأنبوسعهم

اصائبل3مععهدهينقضالذييهوهيبررواأنلهبمكيف؟يفعلهسوفمابعبه

المهمة.بهذهالقيامحاولمنأوائلمنواحداعاموصالنبيكانربما

اصسىتوجدولا.يمالقفالعهدضمنالبويةالكتباقدمعاموسكناب

يحملالذيفالكتاب،عاموسضخصيةلوجودالتاريخيةالحقيقةفيللشكجدية

عنرآهاالتىتقوعمنالرعاةبينكانالذيعاموسأقوال"بعبارةيبدااسمه

الزلزلةقبلاسرائيلملكيوأشبنيربعامأياموفييهوذاملكعزيااياملطاسرانيل

عامحق783عاممنيوأشبنيربعامالْيليالاسالملكحكملقد(\:ا)عابسنتين

منالأخيرةالنواتالىتعودعاموسنبوءةف!نيبدوماوعلى.الميلادقبل743

أنهبللا،واحدةدفعةليسولكن،محزفأنببأعاموصاصبح.يربعامعهد

جمثز.وجافيراعأنابلنبيابناناولانيأأنالست!:مرةذاتبذاتهأعلن

اصراثيل،لثعبيتنبأاذهبيهوهليوقالالضانوراءمنيهوهفأخذفي

جنؤبالصغيرةتقوعقريةمن،يهوذامنينحدرعاموصN(.وكان4-01)7-

لذلكاللازمةالطرائقوأجادمحزفأ-نبيأعاموسأصبحبعدفيما.لحمبيت

ممثلويشخدمهالذيالتعبيراسلوبوأيضأ(العظاتواستخداماالرؤى))

أيضأ!وذلك)كافحدالىواسعسياصيبأفقعاموستمغلقد.النبويالاتحاد

بعيداتجريالتيالحوادثيعرفكانفقد(،الأنياءأوساطفيالناثربالثيءبكن

آشور.أوفينيقاأو،مثلأ،دمث!قفي،فلسطينحدودءتارج

الملكفهذا،اصاثيلمملكةفينسبيرخاءعهدالثانييربعامعهدكان

بللا،المجاورةالشعوبضدالناجحةالحروبمنبعددقام-الحديثسبق-كما

هدوءالبلادفييسودوكان.دمثقأراميعلاتصركما،دولتهحدودكعور

أغنت،الغنائملكن.المدحورينبنهبتقترنالناجحةالحروبكانت)ذ،اخبي

الذينأولئكقلةكانولربما.الاليس،المجتمعنخبةمنالوجهاء،بأ!!ا

دمشق،علالهجوممنالاصراثيليالملكتعقلمأشوركانتاذا:آنذاكةكروا

ومعهماالعاجلالقريبفيواليهوذيةائيليةالاصالمملكتينلابتلاعتخططلأنهاففقط
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خلففييتنبأوكان،القلةتلكبينمنعاموسكان.المجاورةالصنيؤاللول

.هـصوذااصرانيلمناطق

الرثي!المذبحفي،لللبيتزيتكلمعاموسكانبينما،المراتاحدىفي

،7-13(،الملكبيت)5الملكمقدسايضأيقبركانوالذي)الشماليةللمملكة

يغفرأنيريدعؤيعدلم:عؤلسانعن،اصراثيلضدمريعةبتهديداتنطق

والجرائم.الحطاياعلالعقابأوانأنفقد،لثعبه

والنخبةالملكبحقمعينةاكاماتقضنعاموسخطابأنولبدو

عليكقنقدا:فورأيربعامالى!بلبيتلمعبدالأولالكاهنبهفوثى،الحلامة

هكذالأنه.اقوالهكلتطيقأنالأرضتقدرلا.ا!رائيلبيتوسطفيعاموس

أمصيافقال.أرضهعناسرائيلويسبىبالسيفيربعاميموت.عامرسقال

تنبأاوهناكخبزأفاكوكلعوذاأرضالىاهرباذهبالرائيأعالعاموس

12(- 01 : IV).

أيةظلوفيومتىمننعرتلاك!ا،لاحقأالنبيمصيركانكيفندريلا

لاضافاتتعديلاتأثاربوضوحيحملعاموسفكتاب.اتهنبوسجْلظروت

الكلمةمثلأماكنفيموجوثةالمتأخرةالإضافاتأنالباحثينكثروشتبر.متأخرة

بعقاب(اصرائيلضعبمنالقريب)ال!ثعبهذاالنبيعددحيث،ادومحول

أخا.بالبفتغلأنهعنهارجعلاوالأربعةالثلثةأدومذنوبأجلمنأ:عوه

الأبد،الىيحفظهوسخطهيفزسالدهرإلىوغضبهمراحمهوأف!د

اتخذحين،لاحقأوتعتحوادثالىتلمغهذا،الأرجع(فعلاr_ا:\ا)

بابلملكقامعندماوذلك،عوذاازاهفعلأ،الاخؤكراهبة"سلوكاثوماهل

بعد.فيماونهبهاالميلاد(تبل)!5المملكةعلبحملتهنصرنبوخذالجديدة

التهديداتبعد-فيهوردتالذيالمكانفيمتاخرة)ضافةوجودفيلاشككذلك

حماةالىهناكمنواذهبواوانظرواكلنةالىاعبروا5:الحبارة-واصرائيلليهوذا

تخمهمأمالممالكهنهمنأفضلأهي.الفلسطينِنجثالىانزلواثمالعطية

لحقالذيالمحزنالمصيرالىواضحتلميح(.هنا:2)6،تخمكممنأوص

وقتنيولكن،الأثورينفبلمن.وكبهااحتلالهاتمحيث،المذكورةبالممالك

قبل711عاموجثايلادتجل072عاموحماةالميلاأقبل738عامكلنة:لاحق
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صبدركانالتلمغهذاانواضح(.الامرةضوطبعد،وجثحماة)ايلاد

بعضيعتبرأيضا.لهالمعاصربنعاموسلمنمسبالنبة)طلاتأمفهومكبر

نفه.النبيقأليفمن(ليست:4-هعوذا)2نجولابخؤاناباحثبن

بهذانبيالىفعلأينسبأنيمكنعاموصكتابمنالأصاحميالجزهلكن

أواصطزأي،يوأشابناثفييربعامالاسرائليالملكعهدفيعاشالاسم

المبلاد.تبلالثامنالقرن

المختار،العباعلمؤغضب:هوعاموصلخطابالأصاصيالخط

أتربوفيجدأمريعب!كلاسرائيلمعاقبةالالهقرروتدتصوىحدودأبلغ

أعودلا.اصراثيلشعبيعلالنهايةأنتقد!:نبيهلسانعليهوهيعلن.وقت

يصنعلايهوه):لأنغضبهأجابلنىيهوهويكثف8(،:")2بعدلهأصفح

،.الأنياهلعيدهصرهيعلنوهرالاأمرأ

اسرائيل:علىعوهصينزلهاالتىالمحدقةللكارثةفاتمةصورأالبيويرس!

،حماةجابمنتادمفالحدو11(،،)3:الأرضمنناحيةكلفيحتىضبقا

المدناحتلالوسيتم-الآشوريةالا%اطوريةالىواضحنلميحوهذا-الثمالمن

119،:)3وهدمهاوالمقادسالقصوروكبالاعرائية : 507 ، o(وستفقدالبلاد:

ويبىأ:باياشؤخذونوالأخرونبالفكثيرونسيفتلحيث،سكاكا

27(.)5:دثقوراءماالىسيهخرونحيثا،ارضهعناصائيل

تنباال!المصافاصاثبلبمملكةفعلأحفتماسعان،معروفهوكا

وخهبهااسرائيلاثافيصرغونالأشوريالملكاخل722عامففي.عاموسبها

فينرىلأنلاداعيولكن.الرافدينبينماشالالىسكانهامنهامأقماوص

مؤلفأنفوافح،.فوقامنحلتولارؤياالماضيحولانبوءةلااالبياصننراءات

خطرأنيدرككيذانهيهؤمنأصرار.يعرتلأنبحاجةبكنلماتابخؤ

الأساحمطالجزءأنبالاتجارأخذنا)ذاخصوصأ،هذا.اعرائيلبهددالاخلال

ؤأ!،الثافييربعامحكممنالأخيرالواتالىيعودعاموساتنجؤمن

تنلاتبلاصرالندواقأضورفيالعرشاكلحين،الثامنالقرنأربعيناتأواخر

وكان.كاملةشعوبتهجيرمنرافقهامامع،ابخوبباتجا.حملاتهولداالثالث

فيه.رجاءلاوضعأ-الجوهرجثمن-وفلسطينصريافيالمغيرالدولوضع
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فغفقطليس:مزدوجةمهمةتقفكانتبالذاتالبيهذااماملكن

التبرير.مثكلةأي،الههعوهوتبرلربل،المحزنمشقبلهعلالثعبأعن

نأالمستعد،عوهصلوكالمؤمنليهوذيأوللاسرائيليتثرحأنيمكنكانكيف

لهوه-تتعبداصائيلكانتفقد؟والموتوللتهجيرالوثنيينلتسلطشعبهيقرك

وعاموصاايلوبيتدانفيلتمثاليهوتجدمقادصهوتزورالتقدماتلهوتقرَب

تبريرمهمة،المعقدةالمهمةهذ.حل-الأنبياءبينمرةلأول-ربماعانقهعلياخذ

اسرائيل.شعبأمامالاله

المهمة؟هذهعامرسحلكيف

الاقامةفمكان.القوميايرائيلساتمنبالكثيريهوهيحتفظعاموسعند

يرصلصوفهناكومن،أورشليمومدينةصهيونجبلهولديهالأثيروالعبادة

منصونهويعطيصهونمنيزمجريهوه،:أمامهأذنبمنالىالعقوباتعوه

فيعوهبهاانعمالتىالعظيمةبالفضائلدومأيذكْروعاموص."...اورشليم

أرضمنا!عدلكم...الأموريأمامهممنابدتا:اصائيلعلالماضي

ومنأنبياءينكممنواقمت.العموريأرضلترثوا...بكموصرتمصر

1(.9-ا)2:،نذرينفتيانكم

معهأبرمالذي،المختار"الشعبلازالت،ليهوهبالبة،اصائيلأنكما

ليالستم":مغزىذاقولأليهوهعاموسيعزوذلكرغم،ولكن.خاصأعهدأ

مصرأرضمناسرائيلأصحدالم.يهوهيقولاسرانيلبنيياالكوش!ننكبني

منبحالا!رائلتظننلا:)ذأ،.قيرمنوالآرامِنكفتورمنوالفلسطينيين

فقط.بهامنشغليهوهأنالأحوال

القدامىالناسعلىيتوجبفكان.يهوهطابعفيجديدةصمةتلككانت

يحميأنلي!علىقادرالقوميالالهأنكيفيتصورواان(الاسرائيلنفقطلي!ا

بالانتصارللعدووشمحالخطرساعةفيذلكعنيزاجعوانبل،وحسبشعبه

الموآ!الملكتجيلاتففي.مالسببمنهغضبلوفيما،الثعبهذاعلى

الايرائيليالملكيدعلموآبهزيمةالىدعتالتىالأسبابشرحيتم،ميض

كان".ثعبهعلغضبكموشلأنا:النحوهذاعلىبالذات،عمري

يلحقأن-)غضابهتم-)ذايهوهبوسع:ثابهنحوعلىيفكرونالاصرائييون
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ليفكرواكانواماالاصرائيليينلكن.الغرباءهجومذلكفيبما،كارثةأيةبعبه

شعو!ولكلبل،لحبهفقطلي!الرعايةويقدمالمصائريحدديهوهبأنآنذاك

لموالذين،لهمالهأبيهوهيعزفونلاالذينالوثنيينفيهابمن،الأخرىالعالم

الاصرائيليونأصبحفقد،الجديدةالتاريخيةالظروففيأما.عهدأيمعهيرموا

موضوعيهعاموسعليهبىمابالذاتوهذا،الههمبشموليةالايمانعلىتاثرين

اصرائيل.شبأماميهوهتبرلرفي

ىصالذيَفهو.العالمومدبرخالق،الكونكلعلإلههوعاموساله

ح!،أدريا4ودصغوالنهارا!ليخلقوالذيالأرضعلىوالجبالالط+فيالنجوم

ء13،50،86:)4النرماءمثلالأرضتطموحين،الزلازلتصدروعنه

هيألرئيسيةسمتهلأنالثعوبسلوكباننباهوينابعالحربمصائريتحكمايضأولكنه

جهؤف!نلذل!.الثرولي!الخيرصنعهوالبثرمنالرئييوتطفه،والإنصافالعدل

ب!،،اسرائيلازاءفقطلي!،والغدرالفسوةابدتالتىالشعوببقوةسيعاقب

مروعلاحكامهالنبيلسانعلىيطلق-يهوه-ايوهو.البعضبعض!ها!ازاء

صرءنحوعلىموآببمعاقبةأيضأيهددلكنه3-15(،:وصو!)1وعمون

كللىالنئريعاقبيهوها(.)ن")2:كلسأادؤملكعظامأحرقوالأنهما

ك!،قبللأنه،آخر،وثني"شعبتجاهاوثنياشعبيمارصهعندماحتى،العالم

ايرائيل.منموقفهمايحددوهذا.العدلإلهشيء

المفهوتمهدايضتنعاموسلكن"،المختاريهوهشعبافعلأفايرائيل

شثيرعىيهوهكاناذابانهسابقأيؤمنوناثيليونالاصكان.جديدأمعنئ

كموشمثلما،امرائيلإلهويهوهيهوهشعباصاثيل:جدأبسيطةذلكفتفسير

لجميهامميزالتصوروهذاالدمروابطعبربثعبهمرتبطالاله.الخ،موآباله

رواهـبيةبأشكالالعبرانيينلدىاستمروقد،القبليالمجتمععصرفيالديانات

لانمالمتضمنةالأسماءانتشار،مثلأ،ذلكعلىولشهد.متاخرةازمنةحتى

،الارتبا!ذلكوبحكه.الخ(ابييهوه)أبياهو،(اخييهوه)أخياهو:الاله

ولايقربغريبهْلآلهةفلايتعبد،لالههنحلصأيكونأنالث!عبعلىيتوجب

بًحاهالاخلاصموقفنفسهوالالهمناثوفعانكما.شابهوما،التقدمات

ذلك.فيدورايتلبوالعدلْالأخلاقمائل.واتكنشعبه
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يتبرعؤكونانتينحيث،يختلفأخرضيئأنلمسعاموسعد

افضلياتايةالالهمنينتظرانلاصرائيلبمحالذيبالأمرليىشباصراثيل

لللاآ:نبيهلانعلعؤبعلنذلكمنالعكسعل.وتساهلاتخاسة

اذا3(:)2.ذنويكمجمغعلاعاقبكملذلكالأرضقباثلجمغمنعرفت

بالداتلذلكالأخرىالثعربدونكوهتبلمنمصطفاةوحدهااصراثيللأن

كد-يهوهيغتاظحينأنهعلماً.خاصبشكلضديدأتطلبأنحوهاالالهيبدي

رثي!يثكلبغيظهيخصالنايتبينكافهواصائلتجاوزاتمن-عاموس

الاجتماعيةالعلاقاتفيالظلم:الأخلاقية-الاجتماعيةالتجاوزاتوأسايصي

يأ،العبعامة)زاءاصراثلنخبةجهةمنوالقاصيالشريفكيروالموقف

.والأيتامالضعفاءمنالأقوياءوموقفالفقراءمنالأغياءموقف

الأيخاءهؤلاء،الأممأولنقباءصوروضهكمبغضبلنايرسمعاموس)ن

منأييزةعلىالمضطجعينافيهملارحمةالذينوالمرابينوالمتاجرينالحياءوقليلي

الصيرةوصطمنوعجولأالغنممنخرافأوالآكلينفرشهمعلىوالمتمددينالعاج

منانربين،كداودالفناءآلاتلأنفسهمالمخترعينالربابصوتمعالهاذرين

يوسف،انسحاقعليغئسونولادهانiابأفضليدهنونوالذينالخمركؤوس

والبتتمحألنبيعالثهررأسيمفيمتىقاثلين...المسابنالمتهمين"

الضعفاءلنزيالنشموازينونعؤجاكقلونكئرالإيفةلنصغرحنطةلنعرض

لنافييعقوببفخريهوهأقمقد...القمحنفايةونبيعبنعلينوالباهصبفضة

هؤلاءناءوأما.4-7(4:8-،6)6:ءأع!الهمبغالأبدالىأنى

يقرنايضأفهنلثيءازواجهنمنأفضلفلسناباثانبقراتاالأغنياء

ثرهذاكلا(:)4لنثربهاتازواجهنوينادينالمحرومينويظلمنالفقراء

.يهوهعينيفيومخالفةعظيم

فقد/رضاهعدممنمرارأايعرائيلحذرقدكانعوهبأنعاموسويذكر

الطاعونوأنزلوالبسلأدينالكرومعلالقَمَصوافلتوالجوعالقحطأرسل

ينيروالمالاصراثيلنلكنعؤغضبأعراضكانتتلككل.والهدموالحروب

أنمنحنروهمقدكانواعؤأنبياءأنالعلممعا!6-ا:)،صلوكهممن

لأكمذلك12(:)2لاتتنبؤواللأنبياءبقولونكانوالكنهملابديصبرلنعؤ
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يكنالم15()5:،بالصلقاتكلمويكرهونالمنذريبغضونالباباز

؟الكلماتهذ.كتبحينايضأنفهيقمدعاموس

بيننا)01:9(يأقولاال!رلايقزب:فيولونهؤلاءاصرائيلخاطئوأما

بتقديمالتملصيمكنأنهيتخيلونالذينعلالنيينهالالالهوباسم

خمرولربونمذبحكلبجابمرهونةثيابعلويتمددون:والتعبدالقرابين

المعابدغتلفالىبرغبةيذهبونكيفيراهمانهA(:)2ألهتهمبيتفيالمغزمين

بيتالىهلم:خالصرياءذلككللكن،الكثيرةالضحاياويقربونوالمقادص

ثلثةوكلذبائحكمصباحكلوأحضرواالذنوبوكزواالجلجالالىوأذنبواللل

هكذالأنكموصئعوابنوافلونالواشكرتقدمةالخميرمنوأوقدواعوركمأبام

علبحزميعلنفهولايُشزىعوهلكن4-ه()4:اصرائيلبنىياأحببتم

ليقدمتماذاافيباعتكافاتكمألتذولستأعيادكمكرهتبغضت:النبيلان

ضجةع!ابعداليهاألتفتلامسمناتكممنالسلامةوذباْيحارتفيلامحرقاتكم

آخرثيئأيريدعوهإن21-23()5:أسعلاربابكونغمةاغانيك

دائم،كنروالئركالمياهالحقوليجرِ:القريبازاءوالطيبةالعدل:اصرائيل

عللزأفالجنودالهيهوهلعلالبابفيالحقوئبنواالخيرواحبواالثرابغضوا

.15(،24)5:يوصفبقيما

حججفيضعفنقطةفورأيكتشفقدالمعاصرالمستمعأوالقارىءان

عددوأثامجرائمبسببيعافيأناسرائيلشعبكلعليتوجبكانلماذا:النبي

الد-كيالتفكيرأنفيتكمناثكلةلكن3الرفاءغيروالوجهاءالأكنباءمنقليل

المسؤوليةنكرةبالذاتالفكرةبهنهامتازالاجتاعيالتطورمنالمبكرالطورفي

وهي(بكملهالثعبالقبيلةالعلأللة)المعنىالثريالتجمعأعضاءلكلالج!اعية

فيعليهاقامالتىالفكزنفىأيللتيالنظامأع!اقالىبجذورهاتعودفكرة

الالهأمامجماعيةمسؤوليةيتحملكانككلفالثعب.الدمويالثارالزامالقديم

فييأتقدهالالأمامالفرديةالمسؤوليةفكرة)ن.أعضلألهمنقسمخطاياعلى

نسبيأ.متأخرزمنفياليهوديةالديانة

النهايةأتتقده:اصرافيلعلقاشأحكماعؤباسمعاموصأعلنفقداذأ

tألااصرائيلثعبيعل ) toبعدلهسفح،(Y:)Aالمقاطعمنيتبينولكن
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فهوضحبهكلكائايبيدألاذلكرغمتررقدالالهأنعاموسكتابفيالأخرى

ايرائيللبيتعوهقالهكذالأنه؟للخلاصطريقأالحبهذاأماملقكانما

تعبروالاصغبئروالىتذهبوالاالجلجالوالىايلبيتتطلبواولافتحيوااطلبوفي

بيتيقتحملئلافتحيواعوهاطلبواعدمأتصيرايلوييتسبيأتسبىالجلجاللأن

اطلبوا)4-6()5:.ايلبيتمنيطئهامنيكونولاتحرقدَ!اريوسف

في14()5:،تلتمكامعكمالجنودالهيهوهيكونهذافعلىتحيواالرلاالخير

عنيهوهيقولحينكمالأأكزنضوجأالفكرةهذهتيهسبعاموسكتابنهاية

يعقوبيتأبيدلاأفيغيرالأرضوجهعنوأبيدها:نبئهلانعلىاصرائيل

يأقيولاالريقزبلاالقائلينشحبيخاطئيكليموتباليف.....تمامأ.

النربالفييُغربلكا)الأممبينسئغربَلونائيليينالاسانعوهويَعد.بيننا

وسوفالأسرمناصرائيلعوهويعيديومسياقيلكنهاالأرضالىتقعلاوحبة

منبعديُقلعوا"ولنوياتينكروملدعميكونجديدومنالخاويةالمدنتبنى

داودمظلةيقيمبانفايَعِديهوهأن.كا"الهكيهوهقالأعطيتهمالتيأرضهم

دعيالذينالأمموجمغادومبقيةيرثوالكيالدهركأيام،دأؤودنسلالاقطةأي

1(.)9:8-ه.عيهماسمي

تنفتحالتىالفقراتمؤلفعامومىكونفيلككالباحثينمنالكثيران

دار!فبعض.المصائبكلبعدوالازدهارالخلاصآفاقايرائيلأمامف!يها

ويعدالعبمنجزةفقطعاموسيهددأنالممكنغيرمنمثلأيعتبرالتوراة

شأنهمنكانذلكأنباعتبارالمحددغيرالمستقبلفيولوحتىهاربالازالآخرين

بناءغيرالتعيلهذاالتهديداف!اتأثيرمنيخففأنالباحثينهؤلاءبرأي

يعطيكونهبالذاتهيالدينفيجدأالهامةالخصوصياتفاحدىواضحهوكا

آخرفي.افضلالمستقبلبانحدأقصىالىولجأكانولوحتىأملاللانسان

فقدانالىالقراءأوالمتعينإيصالليىالنبويةالمداخلاتهدفكانالمطات

يهرهالىاعادصهمبلالمريعةالتهديداتبواسطةالنفوراواليأسأوالنهائيالأمل

Kapelrud.A..58-53:افظر)31( Central ideas in Amos. Oslo,,6191 p
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يأخذونالأنبياءوكاناملبارقةعلالابقاءالمهممنكانبالذاتذلكولأجل

ضمنالوارلةالرؤياففيعاموصيفعلكانوكذلكالدوامعلبالحشانذلك

لإصراثيلأعدهاالتىالريبةالكوارثللنبيعوهيكف،السابعالاصحاح

ايهافقلت):الرأفةيطلبالذيعاموصلتوسلاتعوهيتنازلكيفاليكمولكن

يكونلاأيضأفهوهذاعلعوهفندمصغيرفانهيعقوبيقومكيفكفعؤالحيد

.Iالالهعؤتال

بالوحدانيةاصائيلفيمثرأولعاموسفينرىلأنأصسىتوجدلا

أنهعلماهذاالحلماءمنالكثيرذلكيفعلكما،والساميةال!نقيةوالأخلاقيةالشمولية

يربطونالآخرينفانالالهيةللرؤياكتيجةالسبقذلكيف!رهؤلاءبعضكاناذا

الفرعونأفكاربتأثيراوحميأالكنعاننالهايلديانةبتاثيرعاموسالنيمراتف

دييأ:32"مصلحأكانالذياخنلالونالممري

عوهللالهالقو!يالطابعفكرةعنبتلالأعامرصيتخللموفلناصبقكا

تدوراتهنبؤفانالمستقبلالىعاموصينظروعنلمااصرائيلمنالخاصوموقفه

بقيةعلالسيطرةذلكفيبما،اسرائيلمصالحوحولضعبهم!شقبلحولفقط

polم.

الذبلأيحتقديممثلالفظةالطقوصيةالأضكالضدظعاموصلايقف

بينوالطيبةالعدلعنتعوضأنلايمكنانهافقطيعتبربلشابهوماوالبخور

لامدينمنخلعهاثيابفيضحيةيقربالذيورياءمنافقةمنيغتاظوهوالناص

مقبولة.وغيرللالهمُقرفةالتقدمةهذهفمثل،الذينصديص!تطيع

ضرورةيجدلمالنبيلأندهشتهمعنعاموسكتابدارصيمنبعضعبر

عددبعدهومنايلياقبلهمنيفعلكانكماالأخرىالوثنيةوالآلهةبعلمهاجمةفي

اللذينالصنمينعاثةيذكرولأنه(الرابعالقرن)ارمياالنبيفيهمبمنالأنبياءمن

ليهوهكعصويرالسابقز،كاواقينالذهبيانالعجلانكانحيثايلوبيتدانفي

التىالروطولأن(26:14-8،:4-5،ة2)الكراممروروممرصريعأذكرأ

وأأخلاقيهوبلدينيألي!طابعأجوهرهافيتحملضعبهامامعوهيضعها

ء..كه-42السابقالمربم)32(
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فيويرتثونالفقراءيقرونحينيكونفالتباوزأخلاقى-اجتماعيبالأحرى

.وسكرونالمححم

اليالاجتاعيةوالتناقضاتالاجتمامميللظلمالمعبرالصورأنفيشكلا

وماولايخالهثمارمنخالدةثمرةتكنلموقرائهمستمعيهأمامعاموصرسها

الذيالمجتمع،المعادهـللنبيالمجتمعفيالفعليالوضعتعكسهيبلفارغأ

،بالديونمطمورةالأرضمنوالحرمانالفقرتقاصيفيهالبجماهيركانت

كانتلذلك.لديهمثفقةلاالذينالخعينالمرابينغالببينتقعماوغالبأ

عدالةهنالكتكنلمالمحلاموفيالديونعوديةعنالناستفصلواحدةخطؤ

ضدأتضمنالمظلومةالضعبجماهيركانتحياءبلاالرشؤضهينكانتبلضأ

الدكلالبؤص"فانركى-يقولكاولكن.الطبقيينأعداثهاعلوعاجزأحارتاً

ا!يقي،البؤصهذاضدواحتجاجا!يقيالبؤسعنتبيرذاتهالوقتفيهو

صوادسليلبالذاتعاموصكونابدأصدفةلي!يكونقداليذهذافي

بارؤبقؤالاحتباجذلكدكللكلعكىقدتقوعمنالرعاةابنالثعب

الناصثرورهوعؤلغضبالرثييالشبأناعلنكاتب-نياولفكان

!اتبانالالهعلجمبالرورقلكولتاء.واللطةالزؤيملكونالذ!ن

النقاءهؤلاءالأولىالمرتبةفييقاصيسوفولكنكلهاصرائيلثعببالعدل

(3:01)،ضورهمفيوالاكصابالظلميخزنون"الذينبالذاتالأشرار

صيذهبمنأولفهم(4:2),000بخزائم!أخنونكنعليكننأيأيامهوذاا

5)عؤيوم:صيكونثؤلك6:7)المتملدينصياحيزول:والأصىرأسعل

:18).

اليومذلكأوعؤيوملتعبيرعاموصاستخدامالىضومأالاثاؤقدر

التبيرصيصبحفهذاباصرائيلعؤصينزلهالذيوالعقابالحسابيومعلىللدلالة

يبدوماعلكانواعاموصمعاصريلكناللاحقينالأنبياءجميعلدىسائدأ

عاموس.مثرقةبألواناليومهذايصوركانالأنياءوبعضمختلفأمعنئيضمنونه

لاظلامهويهوهيوملكملماذايهوهيوميشتهونللذينويلَ:يهددالعكسعلى

.41صه1المجلدالمؤلفاتانغلسف.ماركمس)33(ك.
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فيوالمطمئنونأعوضعبأيصهيونفيالمزيحونيأملوعبثأ18(:5).فور

ليىشحلالكارثةيومأنالخاطئونوالوجهاءالأكنياءائبليونالاصالامرةجبل

فيمت!رينبيننايأقيولابالثرلايقزببعضهميقولوعبثاً(-3ا:6)قريبأ

v.لزاكم

نلكعؤلبوموالمرعبةالمظلمةاللوحاترسمنياولعاموسبكونفد

الكوارثمعالفعلىالأجنيالاحتلالصمماتفيهاتثابكتالقاللوحات

و!العقابعلىالمباضرالقلالمبصفةنفسهالالهيبرزحيثالاخلأيولوجية).(

نا5:أحدبنجوأومنهعربولنضخيأبالسيفا!اطئنيدقصوفالذى

أنزفمهناكفمنالاهالىسعلواوانيديتأخدهمهناكفمنالهاويةالىنقبرا

عقأماممناخنواوانوأخذهمأدىهناكفمنالكرملراصفياختبزواوان

أعدائهمأمامالبيفيمضواوان.فتلدكهمالحيةأمرهناكفمنابحرقعرز

ا-4()9:،فيقتلهمالسيفأمرفاكفمن

الشصىعتنبرهيبةسعةصتاميأيضأالطبيعةبلضطالناسليى

فتنربعؤيلاسهاوالقبالارقاجستدأالقالأرضالظلاموكطيظهرأ

:)9-8الزلازلجراءمنانركأمواجوانجرطالصعودوتدأ A:فا(ه

أيضأ.الأخرينالأنياءلدىاللوحكهنهسكرربعد

يأأن!أاللاضينالأنبياءلدى!لماعدوساتنبؤقلايرجدنهأطبيعي

الدعؤهنهفشل،والظالمينالمتيينضدوالنضالللمقاومةالدعؤمننوع

الالهفكز)أن.ليينيقولت.ذاتالدينجوهرمعسَناضانضأبهامنكان

عاموصدعواتتكنولم،...وقثلمهاالاجتماعةالمثاعرتنومداظكانت

تلكابقاءالىدعتالتىالأصبابأحدذلككانوربماالقاعدهمناصتثاء

القديم.العهدقانونز،ودخولهاالنصوص

).(eschatologyالمترجم-.العالمنهايةحولالدينيةالتعاليمجملة-اسخاقولوجيا-

.232ص48المملدال!ملةالمؤللاتلينينف.)34(
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يكنلمانالمسنعدللالهتبريرعلعزتوراقينبيأولعاموسكانربمااذاً

كان.والنلفوالحبودبةللبيعرضةالوئنببنأيديببنفلزكهكليأئعبهلابادة

اصرائيلانطالما:Jlالمطلقةالعدالةعلىالتاكدهوهوعامرسلدىيهوهنبرلر

فذلكيعاتبهاالايشطيعلايهوهفان،الخيروليسالرسلوكهافياختارتقد

يرحمفلنالرافةفوقالعدليضعلكنهشحبهيحبيهوهكانولماعدلهمعيتنافى

رأفتهاليهايهوهيعيدسوفبالمعاناةذنبهااصرائلتفديأنبعدوفقطاصرائيلحى

حق.علىداثماعوه

علقويأأئرأتترككانتمداخلاتهفانعاموصكنابفيوردما!دْقنااذا

عليكفتنقد"الملكالىوشايةفيعمصياالكاهنكتبهمالنتذكر.المشمحين

:)01،اقوالهكلتيقأنالأرضلاتقدراصاثيلبيتوسطفيعاموس V)

أيضأالآخرونيهوهانياءوزملاؤهبلعاموصأعداءفقطليسأنهالظنويجب

ضكلعلظهرتخطبهانوبماالشحبيةذيالنبيهذااحاديثالىيستمعوَنكانوا

ونسخهاقراءتهايتمكانأنهفيشكفلاالمكتويةالنبوءاتأولتلكوكانتمكتوب

والأنبياءبللحاموسالمعاصرينالأنبياءقبلمنفقطيىوتقيدهاوحفظها

وميخاواضعياهوشع)الأنبياءمنعددعلعاموصتلأييرانأيضأاللاحقين

لتعابيرمماثلةبتعاببراعرائيلتجاوزاتهؤلاءيصفأنفبعد.فيهلاضك(وارميا

التىالصورتلكالحسابيرم،عؤليومالقاتمةالصورحميأيرسمونعاموص

إسراثيلبعثلصوربالنبةالأمروكذلكعاموسوصفعنفقطقليلأنختلف

فيهمغيركنعاموصلدىبهؤلتبريرا،ساصيالخيطيكررونالجميعأنكاالمقبل

فقط.القليلالثيء

8ث!ص7مثبي

صارالذيعؤقولj:المؤلفحولكلماتببضعيبدأأبضأهوشعكتاب

يربعاماياموفييهوذاملوكوحزقياوآحازويوثامعزئاأيامفيبئيريبنهوضمعال

وزمنالنصعلمتأخرةاضافةهذهأنلاشك(ا:)1،اسراثيلفلكيوآشبن

أيامفييتنباأنهوشعبوصعكانمادقيقكيرفيهاالواردلهوثعالنبويةالمداخلات
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عامأخمصينبحواليماتالأوللأنعوذاملكوحزقيااصرائيلملكاثاقيربعام

الاصتنتاجيمكنالمؤثراتمنعددعلىاعتادأ.كللكتهعرضالثافييعتليانقبل

عامكو7قبلمنهاوانتهىيربعاملعهدالأخيىالسنواتفينبوءاتهبدأهوثعأن

اصرائيلمملكةعلالثالثتفلاتبلاصرالأشورىالملكهجمالعامهذافني

8)لاصرائيلتابعةجلعاديعتبرهوشعلكنجلعادفيهابمافاطقهامنعددأواحتل

بعل!ربماأوتقريبأعاموصزمننذلىفييتنبأكانهوشعأننجدوهكذا6(:

عكستقداتهنبؤأنضكلاالميلادقبلو075734عاميبينأكطبقليل

انقلابات:يربعامموتبحداصرائيلمملكةفيجرتالتىالعاصفةالأحداث

الحربية.والحافرالسلطةمغتصبيقبلمنالعرضعلوالاعتيلاءابط

امرأةمنبالزواجامر.عؤانمنلهويثعالنبويالثاطبدأللتوراةوفقأ

زنتالأرضلأنزقوأولادزقامرأةلنفسكخذاذهبلهوثععؤقال:زق

لهفقالابنألهوولدتفحبلتدبلايمبنتجومروأخذفذب.عوهتاركةزن

وأبيديزرعيلدمعلياهوبيتأعانبقليلبعدلأنقبزرعيلاصمهادعُعؤ

عؤيأمرجديدومنثانيأوابنأابنةجومرولدتذلكبعد.اصرائيلبيتمملكة

اصائيل،بيتأرحماعودلالأفي"لورحامةالبنت:أيةفيهماأصمينبمنحهما

أكونلاوأناضعىلستملأنكم:ايضأويثرحئعبيليىأيلوعئيوالابن

2-9(:)1.لكم

حبيبةامرأةاحببأيضأاذهبجديدأهامرأعوهمنهوضعتلقىبعدفيما

...أخرىألهةالىملتفتونوهماصرائيللبنىعؤكمحبةوزانيةصاحب

تقعدينلهاوقلت.ثحيروبحومرولثكفضةشاقلعثربخمسةلنف!يفاثزيتها

أياماًسيقعدوناصائيلبنىلأنلككذلكوأنالرجكتكوفيولاتزفيلاكثيرايامأ

)3:،وترافيمافودوللانماليلوللاذبيحةوبلارثيىوبلاملكبلاكثيؤ

هذ.الىينظرونكانواواللاحقينالقدامىالمعلقينمنالكثيرلنانا-4(

عددذلكفيبمنالبعضيعتبرحينفيجمازيةانهاعلهوثعزجماتحولالقضية

هوئعاضاقاتتكونقدوفهحريخأالقصةفهميجبانهالمعاصرينالناقدينمن

مشقبلعلعلامةذلكفييرىلأنبهحدامابالذاتحمطالشخميةحيلألهز

شعبه.
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فخلافأهوئععنتقريبأثيءيعرتلاالعاثليةالوقائعهذهعنعدا

زوجتيناعالةبوصعهكانطالمايدوماعلالكفايةفيهبماغنيأهوشعكانلعاموس

اصيلاصراثيليوهو.الثانيةالعثيقةاوالزوجةلقاءالمالمنكبيىبلغدفعبعد

البلدوعن(ه)7::ملكنااصائيلملكعنيقولاذعوذيأ(عاموص)كان

عاشوهلابخيحياةانتهتكيفالمعروفغيرمن2(:)1الأرضهذه:يقول

فياصرائيلسكانالثاقصرغونصباعندمانجوءتهفيهتحققتالذياليومذلكحتى

استطاعأنهامأشورفياصيرأالآخرينقومهابناءمعهوضعكانوهل724عام

معهحاملأالمجاورةعوذاالىعربأن-ربماالاصرائيلونمنالكثيرمثل

مخطرطاته.

وكيرمقاطعهبحضفيجدأغامضاليناوصلهوضعالذيكتابنصان

الخصوصيبالأصلوبذلكتفيىيمكنجزئيا.الأمحنمنعددأبدأفيمفهوم

المفاخةفالصورالأفكاروتناصقالمنطقعلبوضوحالحاطفةتغلباذالنبيلحديث

جصور(أية)دونمكاكاتخليوالمقارنات(ومؤثرةصاطمةتكونماغالبأ)التى

اكثفذلكعلعلاوةذأثهالالهوباسمهوثعالنبيلسانعنولفاتلنداءات

الاضافاتمنعددأعاموصكتابفيكماوصلناالذيهوشعنصفيالتوراةنقاد

مثلأهكذاعوذامكانةمنالرفعبقصداليهوذيونالمحررونبهاقامالقالمتأخرة

يتمحيثعوفيعرر)ضافةمنا(ا-ا.:)1و7(:)1االمقطعانيعتبر

عوذابيت:.واماعوذامملكةانقاذحولعوهمنبوعودامراثيلحولةالنبؤقطع

وبجلوبحربوشيفبقوسأخلصهمولاالههمبيهؤواخلصهمفأرحمهم

الآضوركلطللملكجزيةبدفعالبطقتفادتعوذاأنمعروف7(:)1وبفرصان،

هوثعالنييكونانالمتبعدمنولكناصراثيلمملكةصقوطبعدقلأسةفبيت

فيتعز8اصرائيلمعصتقطعوذابأنيتنبأآخرمكانفيفهوسلفأذلكاستقرأقد

(55:)معهما،أيضأعوذاويتحزاثمهمافيوافرايماصراثل

قريبأباتقدعؤقبلمناعرائيلعقابيومبأنهوضعيتنبأعاموسمثلما

معخمرفأنلهيحقالآنهـحوهالههاخانتفاصرائيلثفقةعؤلدىتعدلموبأنه

بالزوجةاصرأهليلتشبيهان.خانتهالقزوجتهمعالزوجيتصرتكمااصراثيل

الزوجةمهريدفعأنبحدالزوجكانالقديمةالقوانينفبموجبهناجدأكئزالحائنة
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كانالزوجةخيانةحالةفيولكنهوحمايتهااعالتهاأعبأءيتحملالزواجعقدولعقد

أحىاذاعنها.يعفواوجميتهاانيشطيعاي،الموتوالحياةحقعليهايملك

حقه.فذلكمعهتركهاأومعهاالارتباطفكويظيعتجاههاوالحببالثفقة

أيضأالصورةهذهاصتخدامهوشعيتابعالزانيةبالزوجةاصرائيلتشبيهبحد

تتغكانتلأكا-النبيلانعل-بغضبالزانيةزوجتهيلومفيهؤ.وأيضأ

وصوفيوماثيخبزييعطونالذينعبيوراءاذبقالتلأنهااكايةبلاعبيها

الالهمقدمتهموفيالأخرىالألهةهماصرائيلعبووكان،وأثربقوفقيوكافي

والمسطارالقمحأعطيتهاأناأيتعرتلموهي"الحصبرايوهوبعلالكنعا!

قائلأ:المخدوعالالهيوعدوهنا"لبحلجعلعوذهبأفضةلهاكثرتوالزيت

وتذهبوحلئهابخزائمهاوتتزئنلهمتب!خركانتفيهاالتىبحليمايام"؟أعاقبهاعل

لستوأناامراقيليست5أنهافلتحلموالآن"يهؤيقولأناوتنسافيعبيهاالى

الههمعلالغريبةالآلهةاصرائيلأهلفضللقدY(13-)2:رجلها،1

بعلعباداتكانتاذ(01:"ا)9للخزي(نفسهمونذرواففوربعلالىفجاؤواا

عليذبحون:)النبييغيظماخصوصاوهذاالمقدسالبغاءطابعتحملوعتروت

حسن.ظلهالأنهاوابطمواللبنىالبلوطتحتالتلالعلولبخرونالجبالرؤوس

...يفسقنلأنهنكنلألكمولابنلأسكمأعاقبلاكنلألكموتف!قبنلالكمتزقلذلك

.(14-:413)،الزقالنافراتمعولذبحونالزانياتمعيعزلونلأكم

يمثلانإاللذينالعجلينتعبدهالىاعلكذلكاصرائيليقرعهوضعان

السامرةعجلانالهأهووليىالصافع!نعه...صامرةياعجلكزبخقدةعؤ

8:إ.ينقرضوالكيأصنامأوذهبهمفضتهممنلأنف!همصنحوا.كرايصبح

(4_)6.

القوطولينبمثلهاوالاقتداءالنريبةللالهةالتعبدبينهوثحولربط

ثعنوالفسقوالكرؤالقرالنهبيتفثىالأملاقكلففي،للئعبالأخلاقي

فيتورطواالكهنةوحتى،ثماءتلحقودماءيحتنفرن.وفسقوصرقةوقتلوكذب

النخبةأنكما(11-4:2)ا.القلبتخلبوالسلافةوالخمرالزق:"التجاوزات

أقامواقضعاكم*وهموأكلواكالتنورحامونكلهمالخمرصالرؤصاء"منشورةتمرض

منبينهملي!صقطواملوكهماوجمغلم"عرتوأنارؤساءأقاموامنىولشملوكأ

99

http://www.al-maktabeh.com



((ن15مل؟أخر)مصدرمننعرتانناآْ(8:01،7:6)"افيَبدعو

وكان743عامالثافييربحامموتبعدالعرشعلاصتولواقدلل!لطةمتصبين

كلههذابعدشعبهعنتخلالحانقعؤأنفيالمدهشفماسلفهيصفيمنهمكل

أصبحتالالهتركهاالتىا!رائيلوهاهي؟الخائنةزوجتهالصرمالزوجيتركك!ا

معقولة:وغيرغبيةالحارجيةسياستهااناذقلببلاوعقل"بلارعناءإكحمامة

الىوالزيتعهدأآشورمعيقطعون("7:11)آشور"الىيمضونمصر*يدعون

الىليىيرجحونوأبالهداياالودتشز!اصراثيلوكانت(ا:12،)يجلبم!ر

.(8:01،7:16)،العلي

بالكفماصحيحأتصرفأيتصرفالخائنةزوجتهيعاقبالذيالزوجكاناذا

الهه.خانالذيالث!عبهذا،اصرائيليعاقبأنقررالذييهوهبتمرف

:عوهيدعلباصرائيلتحلانيجبعظيمةبكوارثيتنبأالالهلسانعنوهوشع

والسي:البلادوكبالأعداءوهجوم9-12(:)2والمجاعةالمحا!يل*سوء

والحواملاطفالهمتحطميقطونبالفالههاعلتمردتقدلأنهاالسامرةبحازى

قبلمناسراثللاحتلالواضحنحوعلننأقدالنبيان16(:)13؟-!ه ..لسى

أينالى؟أولأاسراثيلمملكةسبهاجمالذيمنولكنشعبهاوعىغريبشعب

اصرائيلفيالحلامةللدوائربالنسبةواضحكيرالموتفكان؟اصرائيلصتسبى

حينأالمصريالفرعونالىوالهداياحينأالآشوريالملكالىالجزيةترسلفكانت

ا!برالخطريأقيأينمنبهمٍبشكليتصوركانايضأالنبيأنويبدو.أخر

نأربمالهوثعيتيأكاناجانا.قناقضأطابعأتحملمداخلا!هفانولذلك

الاصرليلِنحررأنليهؤبقفقد،عالةلاالمصركطالأصرفيستقعاصرانيل

،يرجعونمصرالىانهمخطيتهمودعاقبائمهميذكرالآنهمصرفيالعبوديةمن

مصرالىأفرايميرجع)الجهتنمنهجومأيتوقعفهوآخرمكانفيأما8(:13)

حيثالثالثةالمداخلةف!نيبدوما(وعل:93)،آشورف!النجسويأكلون

لاحقوتتالىنعودكائيأواضحةأصبحتأشورقبلمناصراثيلاحتلالحتمية

(5)11:،يرجعواأنأبوالأكمملكههوآثوربلمصرالىيرجعلا"

هيالأخيؤيوثعنبؤأنالمعروفمن17(:)9،الأممبينتائهينفيكونونا

الأضوريالملكجيوضاقتربتكدماأنهالثاقالملوككتابوينبئنا.لمحقفتال!
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لاسممطابقايمه)هوشعائيليالاصالملكمنكانماالاليةالمملكةحدودمن

خيانةهوثعفيأشورملكوجداولكنجزيةلهودفعله"عبدأصارأنألا(النبي

سنةكلحسبآشورملكالىجزيةيؤذولممصرملكسواالىرسلأأريللأنه

الأرضكلعلآشورملكوصعدالسجنفيوأوئقهآضورملكعليهفقبض

أشورملكأخذلهوثعالتاسعةالنةفيصنينثلاثوحاصرهاالامرةالىوصعد

لمهذاكلولكن(6-7:3؟مل2)آضور،الىاصرائيلوصبىالسامرة

الكارثةمنوأيضأأيضأمتمعيهيحذرانالاالن!بمقدوركانوما،بحديحدث

لقدتجاوزاكآعلاصراثيليعاقبحينينصفالذىيهوهبصوابويقنحهمالمحدقة

تلكنفسفيهوضعحذويحذونكانواآخرينانبياءربماوعاموسأننعرفصرنا

انتقادهبببمالملاحقابعاموسمثليعرفسكانهوشعأنويبدوالفزة

احمق.النى.اصرائيليعرف:"عنهيقولونكانواالذىفهواصرائيللرؤصاء

فانحالكلعل(9:7)"الحقدوكؤاثمككزةمنبخونالروحانان

يتناولمابقدرالاجتماعيالظلملايتناول"اصراثيل)"تجاوزاتانتقاد.فيهوشع

ثلاثةأومكانينفيفقط.ودعارتهموسكرهمللأنبياء:شراهتهمالخلقيالانحلال

بالئرلأنفسكمازرعوا)غرارعلىالطابعتعابيرعمويةهوضعلدىنجدأنيمكن

اللومبمعنىتاوللهايمكنتعابيروهي(01:12)،الصلاحبحسباحصدوا

للنيالساخطالعنفوانمعمقارنةفيلاتدخللكنهاالعادلةغيرالاجتماعيةللنظم

والمنافقين.والرؤصاءوالأيخاءالوجهاءازاءالرعاةبينالذي

اكاماًاصرائيلضدهوشعيطلقهالذيالرئييالاكاميبدولعاموسوخلافأ

وهوعؤنجدهومعلدى.الأصناموعادةالغريةللآلهةالتعبد:دينىطابعذا

افيدعوتممرومنغلامأاصرائلكانلما:9لشبهالماضيحبهبمرارةيتذكر

كنتضفيتهمافييعرفوافلمباذرعهم)ياهمممسكأأفرايمثرجتوأنا...

حقالالهيالحبهذاتقدرلماصاثيلولكن".المحبةبربطالثربحبالأجذبهم

كل:9الجلجالالىابناؤهافذهب(عنيالارتدادالىجانحون)شعبيقدره

لابتيمنأطردهمافعالهمسوءاجلمنأبفضتهمهناكانيالجلجالفيشزهم

(9:15)."أحبهماعود

اصرائيل:تجاهبضعفهتمامأالثرطريقةعلعوهيعزفنفسهالوقتفي
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انقلبقد...كأثمةأجعلككيفاصائيلياأصئركأفرايمياأجعلككيف

أفرايم؟اخرباعودلاغضبيحمو(جريلاحميأمراحمياضطرمتعليقلبي

زوجةبصورةاصرائيلفيهاتبدوالتىالاستعارةأننجدهكذا(611:8-9

عؤيعاقبأنفبحدالمؤئرالمصالحةبمشهدت!تهيوعبيخوركزوجو!وهخائنة

ها5عنهماتقولاللذينوينهاكرمهاكزبوعدنجرحكلالحاحم!من

كانكمالخائنةوستفهمعؤيلاطفهاصوفذلكبعد،ا!ؤاجرقي

ولارَخليتدعينىأنكعؤيقولاليومذلكفيويكون:"وشندمصيئأصلوكها

:)2".أسمهاأيضأتذكرفلافمهامنالبعليماسماءوانزع)5(بعليبعدتدعي!

منالأصرىوسيحوداصراثيلضعبعلأيالخاثنةعلىالغفرانمجلوعوف16(

يؤكد:فيهوهاصرائيللأجلوالخيراللامكللكةوستقوم11(:1)1وآضورمصر

الأرضودباباتالسماءوطيورالبريةحيوانمعاليومذلكفيعهدألهموأقطع9

:ا)2آيخنيضطجحونواجعلهمالأرضمنوالحربوالشفالقوسوأكر

حنطةمجيونظلهفيالساكنونيعود:9واصرائيلكالوصنيزهروسوف18(

14لأأيضأوللأصنامماليأفرايميقوللبنانكخمرذكرهميكونكجفنةودزهرون

:6-.)9

القبليالنظامبتقاليدالملتزمالقبليلالهاذلكيعدلمعاموصالهفانوهكذا

محهم(الطعيالدمويالرابطبحكموحمايتهمتومهأبناءبماعدةالقاضية)

اله.)نعؤعلعاموسأضفاهاالقالثموليةالماتتلكبحدفيهلانجدلكشا

مثلماالعهدعلمبنيةاصانيلمعوعلاقاتهالقومياصرانيلالههوهوشع

نأالزوجحقمنكانلقدالزواجبعقدثروطةوالزوجةالزوجبينالعلاقات

افنلأسهافيالحقفلهيهوهخانتاصرائيلأن-وطالماالزانيةالزوجةيسامحاويقتل

ماوهذاكليأابادتهوعدمشعبعنالحفوحقيملككالهلكنه.الأبدوالىكليأ

يفقدواأنالاصرائيلننعللايترجبلذااسائيليحبيهوهلأنبالذاتسيفعله

فيجبرناضربفيثفياافزسهوأبأنيؤمنواأنعليهمبلبالههموالايمانالأمل

الالهوسيبقى2(-ا:)6،أمامهفنحيايقيمناالثالثاليومفييومينبمديحيينا

وصائا.الدوامعلعادلأ

.افد!يعنيايضألكنه،الالهإسمبعل.بالمعانيهوشعيتلاعبهنا).(
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قبلمنعؤتبرلرفيالختاعيالننمأكالوكماتبدوكلماتالكابكايةفي

يحرصاحتىوفهيمالأمورهذهيفهمحتىحكيمهومن":البييقولحيثهوثع

4)،فيهانيعزونالمنافقونوأمافيهايسلكونوالأبرارمتقيمةالربطرقفان

01(.-9ك

اثع!اهـمدبىاثع!اه!ي

وصتينستةالقديمالعهدقوامفيدخلالذيبكلهاضعياكتابيحتوي

بالبرهانسحتالكتابولغةلمضمونالحلمياتحليلأصاليبلكن.اصحاحأ

الثامنالقرنينتخومعلعاشنى)وهوذاتهلإث!عيايعودماأنعلالقاطع

الأوليةالنواةهذهوالىالا!حاحاتأرباعثلاثةلايتعذى(ايلادفبلوالابع

البابليالأصرزمنالىيعودأغلبهاقرونعدةخلالكئيرةنصوصتضافكانت

الميلاد.قبلالثافيالقرنالىوآخرها

نأضيبأولي!عوذافيشعبيةالأنبياءكزمنواحدأكان)ضعياانيبدو

نصوصهاضافةالهيبةمنالمزيدلأجليفضلكاناللاضيناتالنبؤمؤلفيبعض

فيتأقيكانتنهيالاضافاتتحديدالمرءعللايصعبأحيانأ.اضعيانصالى

بانتفيرهيمكنالأمرهذاويبدوان.اضعي!امداخلاتمنعدعةمداخلةكاية

مالِكوكانمتفرقةتسجيلاتشكلعلالأياديبيئتدوركانتاشعيانبوءات

منأوهوتأليفهمننصأبدايتهأوالنصنهايةفييضيفالنوعهذامنتسجيل

النبيصرامةمنالتخفيفأو)شيافكرةتطويربهدت،أخرشخصتأليف

الميلادقبلالثامنالقرنفيعاشالذياضعياالنبيكتابأنحصل.هكذاالقديم

بابلاحتلالحول:ترنينحواليبحدجرتاحداثحولمتحققةنبوءاتٌاحتوى

الأصليالنصعلمتأخرةاضافاتهذهبباطة.الخبابلسقوطوحولليهوذا

14(.و)13الاصحاحافيبلاشكالاضافاتهذهويين

يتسنىكيفنبينانيمكنناكمثالالاصحاحينهذينتحليلخلالمن

تلك.اوالنبوءةهذهلاطلاقالحقيقيالتاريختحديدالتوراتيةالنبوءاتلدارسي

المبثرينمثلمثلهمالقدامىالعبراننالأنبياءأنطبعأالمفهوممن
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يفهموكم.الناصتجعلبطريقةويكتبونيتكلمونكانواوكتابأخطباءالمعاعرين

النيعنهيتكلممافيهنحددأنالنبوءةنصتحليلأثناءجدأالمهممنولذلك

النبيعنهايتكلمالتىالأحداثأي)تراثهأومتعيهلدىمعلومأمروكأنه

ينطويكثيءالنبيبهيتنأماثانيةناحيةومن،ناحيةمنوهذا(معروفةوكأنها

لنبيه.عنهكشفالالهولكنالمتقبلعليه

وعن25(:1)4آثورتحطبمعنالحديثيدور41و13الاصحاحنفي

ظالمأالبابليالملككونعنوكذلكالكلدانيينفخروزينةالممالكبهاءبابلٍكون

علبغضبفتورالمتسلطبلاضربةبسخطالعوبالضاربفهو)ومتغطرصا

يطلقلمالذيمدنهوهدمكقفرالحالمجعلالذيوهو(،469:)14(الأمم

معاصريلدىتمامأمعروفةالأمورهذ.باعتبار17(:)14بيوتهمالىاسراه

قبلهم.منومفهومةالمؤلف

السواتأقمىمنبعبدبلدمنضحبأبابلضدسيرفععوهبأنالتنبؤولتم

بابلوتصير...الماديينعليهماهتيهانذا:!الشعبهذايسمينف!هوالاله

1)13ثررلدو)الىتسكنولاالأبدالىتعمرلاوعمورةصدوماللهكتقلب...

)أكطيعقوبعلىعوهومحةضفقةجديدمنتَحلوموت02(-5،17:

بيتالىوينضونالغرباءبهمفتقزنارضهمفييريحهمواصرائيلعوذا(ضعب

2(.-ا:)14ظالميهمعليتسلطون...اصراثيلبيت...ويعقوب

مفهومغيرلغزأسيبدوكانالثامنالقرنفياشعيامعاصرلليهوذيبالنسبة

تكنلمالتىبابلبحقالتهديداتهذهمثليطلقيهوهيجعلالذيالسبباطلاقأ

مثلكانتبلأخرىشحوبعلىمشطرةولاالاننعلمكماالممالكزينةلاأنذاك

وأالنبيقراءيفهمولكي.آشورسيفرةتحتوتعيىلاشقلالهافاقدةيهوذا

يتبأأنتبلأعليهكانالأسرمنوطنه!االىاليهوذينعودةحولالكلماتمشمعوه

توجدلاولكن.سكانهاوتبيعوذاآشوروتهاجمعلتتصرسوفبابلبأن

تماماًمفهومأمروكانهاالأسرمناليهوذيينعودةعنيتحدثوالنبينبوءةهكذا

نبوءاتاناعتبرنااذافقطتفسيرهيمكنهذاكلمعاصريهلدىومعروف

الامبراطوريةعلبابلقضتأنبعدتاليفهاتمتد14و"1الاصحاحين

وبعدالئافينصرنبوخذالملكعهدفيكبيراجبروتأبلغتأنوبعد،الآشورية
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بعدايالبابلالأصفينفسهيعقوببيتفوجدعوذاعلالملكهذاحملةتمتأن

ضرباتتحتيسقطسوفبابلأنلقولالنبؤولكن.الميلادتبل860عام

زمنعلىالفرسبلالجديينقبلمنليساحتلالهاتمبابلأنحينفيالميدينن

عنبعدبعرفيكنلمالنصمؤلفأنيعنىهذا.953عامكورضالملك

الفرصسلطةتحتذاش!المبديننوقوععنهونتيللرانفيحصلالذيالانقلاب

.055او954عامجرىماوهذا

فيالواردةالنبوءةنألفتم:فقطواحداستنتاجيتلوصبقماكلمن

بالتاليالميلادفبل954و586عاميبين)ضعياكتابمن14و13الاصحاحين

منذماتقدحيمئدكانالذياشعياالنبىلقلمتعود%نالنبؤلهذهيمكنكانما

نعرفهلنوربمااسمهلانعرفالذيالنبوءةلهذهالحقيقيالمؤلفان.بعيدزمن

شكلعلىولكن،زمنمنالتاريخذمةفياصبحتأحداثاروصفقدأبدأ

القريبفييحدثأنيجبماحولتصوراتهاليهاواضافالماضيجولنبؤ

اليهوذينوعودةبابلاحتلال:(بهيحلمأوفيهيأملأوبهيتنباكانكما)العاجل

السابقين.ظالميهاعلىعوذاوصيادةالوطنالىالأصرمن

النبينصتتضمنلفافةفي14و13الاصحاحنةنبوتلوينتملقد

فيالإضافةذلكعللهدكمامتعئدنحوعلىاليهنسبهاوجرى)ضعياالقديم

هذا(ا:.)13ث!آموصبناشعيارأ.بابلجهةمنوحي:"13الإصحاحبداية

العمل.هذابمثليفومونكانواالذينالناصثوافععنتحدثناانلناسبقوقد

ضمنالأصرأياماضعياكتابفيدخلت)ضافةعلآخرمثلايراديمكن

يا:عوذاعلىبحزنيناديالاصحاحهذايالنبؤفمؤلف21الا!حاحنص

ماموقفالىبالطبعلثرسحوقةعوذاوكون01(:)21بيدريوينىدياسق

وهؤلاءاعداءلديهمعوذاصحقواالذينولكنليهوذابابلاحتلالابان586بعد

عيلاميااصعدي:9هالالباسميشجعهموالنبي،للهجوميتقدمونالأعداء

واضحهوكايعرفونومشميهالمؤلفأنيعنىهذا2(:إ)21ماديياحاصري

رسميتمأنهحتىالمدينةوحاصروابابلضدقامواتدوالميدين)عيلام(الفرسأن

الىكرهاالمنحوتةآلهتهاتماثيلوجميعبابا!صقطتسقطت"بابللاحتلاللوحة

المصادرمنمعروفالواقعففيصادتةغيراللوحةهذهولكن9(:2"االأرض
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بلالآفةوتماْليلالمعابدفيها-كدملمفقطبىبابلاحتلعدماكورضأنالقديمة

في538و954بينميهوبالنمىأنيع!وذلكممئزأاحزامأتجاههاأبدىأنه

اشياالنبينصضنخُيرتالاضافاتبعضأن!اك538عامالىأقربصة

المقاطعلإشياتعودأنالمحتملغيرفمنتأخرأأكزأزفةفي

التىضعبهبقيةليقتنىثايخةيدهيعيديهوهأناليومذلكفيويكون":تبئناالتى

حماةومنشنعارومنعيلامومنكوشومنفزوشومنمصرومنآشورمنبقت

حملةبعدفقطجرىللحبرانِننالواسعالانثارهذامثلان.اذ"البحرجزائرومن

الميلاد.قبلالرابعالقرننهايةفيالمقدوفيا!ندر

يرد)صوفاشعيانصعلأخرىقأخرةاضافاتدراسةالىبنالاحاجة

الاضافاتهذ.أنيعتبرونالتوراةفنفادلاحقأ(66-04الإصحاحاتتحليل

irk-2:)2:هي 12( ، 11 ، 6 - 2 : )t (t:14-ا،

15-)1617(:12-14،91،21،23،24،)2703(:

27-33،34-)3536(:93،04-55،56-.)66

لأنالأس!كللديهبفابفرر.الأمريكيالتوراةدارسكانالشكلبهذا

علهو)ثعياكاب:قائلأ(القديمالعهدالىمدخل)الأصيلمزئفهفييكت!ب

)صؤاعتبارهيمكنأيضأفهوواحداكتابأكونهمنكزصنيرةمكتبةالأرجح

53ْ9اتنبؤجمموعةأوكتاراتكتابَالمزاميركتابأوالأمثالبكتاب

منالأملاقتلكالىفقطلاحقأسثيراثعياالنبيحولروايتناخلإل

بالتاليوهيالباحثينمنالساحقةالأغلبيةلرأيوفقأهوتأليفهمنتعتَبرالقكتابه

ذاته.لإن!عياتعود

معرفةويمكن،فعيةتاريخية!ثخصية)شعيالاعتارالأس!كللديناتوجد

الثافيالملوككتابمنوكذلكبالذاتكتابهمنحياتهعنالمعلوماتبعض

عوذاملوكوحزقياوأحازويوثامعزياأيامفيعاشفقد02(و91)الاصحاحان

فييتبأوبداالميلادقبلIAVوVAOعاميبينماحكمواالذينا(:اش)1

حدثكيفالسادسالاصحاحفي،لنايروينفسهواشعياV()42جمزياوفاةسنة

(Pfeiffer.R .H Introduction to the Old Testament .N .Y 4891 .P.448 (To
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برز4فحظيالرؤياعليهنزلتع!نساباورضليمعؤمعبدفيالرجلكك:ذلك

تملاولتياله،ومرتفععالكرصيعلىجالأعؤرأيت:اضخصيأعؤوطع

وبلا!تيئوجههيغطيبلانيناجتحةصتةويحدلكلفوقهواضرنايكل-اليرافيم

وبعؤقدوصقدوصقدوصوقالذلكنثىومذا.يطيروبامنينرجيهيغطي

هلكتاقليويلَ:"بالهلعاضياأصيبعنما.!كلا،رضملءمجدهالجنود

ر!لاقدعىلأنهالثقيننجىضبهيينصلاقواناالثيننجىانانلأفي

علمنجمزبالملقطالتطأقالاالسيرافيماحدمنكانمائم."ربلجنردعؤ

رسالةلتقيذواعد!هالائممنثنصتطهيرتموبنلكاضعيافمبهاوصالمذبح

تصير:9للقلعوذاسبعناليهوفيللثعبيعلنانالعيايكرهـحمي.عؤ

عؤهـصبعدوتفقرالأرضوتخرباناقبلاوال!وتصلاقبلاخربةالمدق

متمالينبعثمقالسةكبنرةصيقىالنىهر!ذامنصغيرجزء.ف،الانان

اثعبلهظوتلىفمب:ثعيالمنيعؤيحنرذاتهالوتتفي.نتيثب

وثقلىثعبهذاقلبغثظتعركلاولاأبصلرأوابصرواتفهحواولاسأاسعوا

فيئفى.ويرجحتجلبهويفهمبانيهوشحعبييهييصرلثلاعينيهواطمسفنيه

6(:9-IT)

منخلأصافرازمجردرؤيةعناضياروايةكا!متؤاعماللتساؤللادا!

حاثهيهلورهالعبتقدوالبصريةالمعيةالتهيؤلتانأماظيالافرازيى

وؤياترجمنافاولكنكهذهحالةفيالحدوثككنكانالأمرينفكلاالانجذي!

فيهبماوأضحأيصغالمنزىفانالالنيويةاللغةالىاللينيةالصورلغةمناضعيا

اليهوفيقررالميلادقبل742علمأيعزيااليهوفيالملكمرتصنةفي:الكاية

الخطرمعوثيقارتباطعلالقرارهذاوكاننبيأيصبحأنآموصبناضعيا

سكانها.ويمالبلدوكبالأعداءهجومخطرأيببلدالمحيقالريب

مثمهورأصلمنرجلأاضعياكانالرعاةبينمنجاءالنيالنىلحاموصخلافأ

أورضليممعبدبكفةقريبةمعرفةعلىوكانأورشليمعوذاعاصمةفييعث!

:)2أورياالأولبالكاهنوتحديدأ )Aبحريةعوذاملوكبعيتعاملكانكما

النخبةوأخلاقحياةجيدايعرفاضحياكانكما3(:)7النصائحاليهموسدي

ذاانسانأكانانهويبدولامعاًوصفأونقالصهمعيويهمفوصفاليهوفيالمخمعفي
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احاطةعنتكشفالتىمداخلاتهونسقمضمونذلكعليدلجثرفيعةثقافة

لدىوكذلكوللشعبهلدىفقطلي!والدينيةالثقايخةويالتقاليدبالتاريخ

بكلممتازةثرايةعلكاناضعيابأنالعلممعهذاالمجاورةالأخرىالثعوب

منرجلبامكانكانوما.زمانهفيوالخارجيالداخليالياميالوضعتعيدات

مثاركةفيهايثزكفراعحولهتجريالتىالأحداثعنبعيدايبقىأنالنوعهذا

أيضا.سياسيةوكخصيةبلنيبصفةفقطليىفعالة

شعبهاستقلالففطليسيتهددالخطركانحيئالنبيدورفياشعيابرزلقد

بسنتيناثعيايصفهاالتىالرؤياتبل744عامففي.الثعبهذاوجودومجردبل

اصملنفسهاتخذجديدملكالعرشالىوصعدالآشوريالبلاطفيانقلابجرى

التاليةالحقودخلال.كبيركفاتحالتاريخدخلالذيوهوالثالثتغلاتبلاصر

بعدةالآضورلونقامأنفبعد.جبروكاأوجالآضوريةالامبراطوريةبلفت

صغيرممالكعدةاخضاعمنهناكتمكنواوالوصطىالثاليةسورياالىفتوحات

منجمالاصراثيليالملكودفع.توقفبلاالجنربنحوأبعديخركونوراحوا

02(:15مل)2الآشوهـلةالامبراطوريةأتباعمنفحليأوا!بحكبيرةجزية

الثالثتفلاتبلاصراقت!حمبلاسرائيلذلكينقذلم،نعرفوكا،لكن

خهجيرفتم،السامرةمنالالالىمقاطعاتعدةاصراثيلمنواقتطعفلسطين

منف7/لآظتبمبعد/صبحيَما.الآشوريةالامبراطوريةشمالالىسكافها

مثورملوكلياصةالمميزالسماتمنآثورتخضعهاالتىالعوبأبناءالناس

الوصطىسورلافيالصغيرةالدولملوكسعالمصيرحذامىدخوفأ.دفاغين9

حيث،1لأشررية1حو!يةللامبر1لتصدلى6جلعن1لتحاثماتبحغدوفلطين

الأصس!كلتملككانتال!وهي،أيضأمصرالتحالفاتتلكفياشزكت

ا!رائيلومملكةدثقمملكةعقدت734عامفي.المتناميةأضورقوةمنللتخوف

!عئقملكسعىوقدبينهما.فيماتحالفأ(أعداءحالةفيعاورْكانتااللتان)

هذاالىايضأآحازاليهوذيالملكاصتدراجالىفقحالاصرائيليوالملكرصين

والحوفاليأصعنحالةوفي.الحربعليهأعل!ناذلكرفضوحين،التحالف

رصاته:نصاليناوصلوقد،للمساعدةطلبأالآشوريالملكالىآحازتوجه
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ملكبدمنوخلصنىاصعدوابنكعدكأنا)تاثلألتفلاتبلاصربذُذيتوصلآحاز

7(.:16مل)2،عليالقلألميناصائيلملكيدومنآرام

ومنالسياسةفيلتدخلهيبدوماعلملاءمةا!زاللحظةهذهاعتبراضعيا

أنتآحازلملاقاةاخرج:"عؤمنالخصوصهذاؤأوامرعلحصلجديد

وقلالقضارالحقلسكةالىالعلياالبركةقناةطرفالىابنكوضآرياسوب

بلالملكمعاللقاءلمكاندقيقبتحديدالالهيكتفلم3-4(:)000،07له

قديهوهلأنأعداءهثحىأنيهوذابملكلايجدر:لآحازتولهيجبالذيماوحئد

ضمدةوفي16(:)7ملكيهاخاشأنتالتىالأرضتخل:مصيرهمقرر

)"شعبأيكونلاحتى(المؤلف.اصرائيل)أيافرايمينكرسنةوصين

ورغم".الهكعؤمنآيةلنفسكاطلب:9آحازعلاضعيااقرحثم9(8:

موتفه:عليصراشعيا"فانيهوهاجربولاأطبلالذلئة"الملكرفض

:،هابكاملههنانوردهأنيستحقالمقطعهذا.ان"آيةنفسهعؤولك!يعطيكمإ

زبدأ(المؤلفبالعبريفاللهمعنا)ع!انوئيلاسمهوندعوولدأوتلدتجلالعذراء

نأالصبييعرتأنقبللأنهالخيرونحتارالريرفضأنعرتمتىيأكلوعسلأ

:)7ملكيها،منخاضأنتالقالأرضنحلىالخيرويختارالريرض!

منلدأناضحياقررضدالكفايةفيهبماواضحانيكل!مغزىان16(ا-4

قلبهرجفاأننفسهالمؤلفتحبيرحدعلبهالأمربلغالذىالمرتعبالملكازر

بانلأحازيوحيفاشعيا2(:)7،الريحقُدامالوعرشجركرجفانضبهوقلوب

هوالآشوريالملكأنطبأوالمقصودبلدعمامنيطردانسوفنفيهماالملكين

الولدأنبحيثجدأالقريبالزمنفيشيءكليتموسوفبذلكصيقومالذي

كليحدثحتىالرمنالخيريميزكيفيتعلملنالنبىتأكيدحدعلالرضيع

.هذا

الآيةتلكنجفسهفحققالكلاميبالتنبؤي!لماضياانبعدفيماهـلتبين

غيلةعلتلأليرهاقؤمنالزياثةبقصديبدوماعلوذلكقليلقبلعنهاتحدثالتى

وزكرياالكاهنأورياامينبنضاهدينلنذيأُضهدأن؟:")ضعيايقولأحازالملك

مهيراسمهادغعؤليفقالابنأوولدتفحبلتاليةمنفاقتربتيبرخيابن

يعرتأنقبلهلأن(..المؤلفالنهبيعالننيمةيعجلأيبز)حاضثلال
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أضورملكقدامالامرةوغنيمة!ث!قثرؤئخمَلأميياوأبيايدعوأنالصى

4(2-:)Aتعاونأنوجهدبلالصيعنبمثالهضطيأتلمالنصأنيحنيخلك

اصماعيهأطلقولكنهواشِطفلانجابعل(الحالبطبةزوخهأالنيةمع

.نرىكماالأخرهوآيةفيهولكنلعفوئيلمغايرا

)ضحياكابفيالفقرةهنهالأوائلالمجونالمؤلفونأصتخدمبحدفط

هنهوردتمتىانجيلضي.المغوولا!ةالطاهرإلحَبَلعلكيالةنبو!بمثاية

نأموكدأمريمزوجليوتالمنامفيظهرالذيالربعلاكلسانعلالحكلاية

منيلماليتمكانكلهوهذا...القدسالروحهومنفيهابهخل!كني"

النيعمانوئلاسمهويدعونانجأوتلدتجلالنرأءهوذ!المَاثلبالن!الرب

02-22(.:ا)متمحنا،اللهقفير

التيالحنراءحول)ضعيانجوءةايرادوتماليونانيةباللغةمتىافجيل،ضِبلقد

ذلكلأجلاصتخدمالالحيلمزلفأنعنفضلأ5أيضأأليؤنايخةباللغةإبنأشلد

هذافيارتكبقدالبييئمزجمانولكن.القديمللحهدالبييةلزجمة

الابةالىالصبية)عَلْما*وتع!العبريةالكلمةترجمحيئفظيأ!أبالذيتامأق

قبلالثامنالقرننبيأنالواضح-تاذاًالعذراءأيبارتينوساليرناخيةالكلمة

لاقربمناوبيدمنيفكريكنلمآحازالملكاماميتكلمكانحين"أشعيالليلاد

الله.ابنالمغبولا!ةولاالطاهربالحيَل

أربعأوثلاثبعدواصرائلدثقمملكتيبقوطاورباصمإشعياتيألمد

منقصيرةمدةنجعدوبالفحل(الأولىكلماتلفظا!صصسيبدأعندمأأسنوأت

قبلمنواصراثيلدثقكللكةاحتلالجرىآحازوالملكإضحيايينالمذكوراللقاء

صقطت:النيلانعلالالهحددهاالتيالمالةفيبلأضبطلِىلكلنآئوو

اصرائيلكللكةتوقفتحينفيالمذكوراللقاءمنعامبنبعداي732عامثفق

الملكاحتلهاعندما722عامفيبكثيرأ-ملبلعمأ65بعدليىالوجودعن

يجيكانهذاكلولكنالفراتوراءماألىسكاكاوصىالثات!صرغونالآثوري

734عاموآحاز)ضعيابيناللقاءجرىكدماأنهحينفيإطسخبلفيمجريأن

معواحدوقتوفي.بالخوفللضعورالأسىعنيكلنيعاعوذ!ملكلد!كلا

حدودوالفلطييونالأدويونأتجاح،الثلامنواصلأْميلثمثقعلكيهبمم
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الكثيرلنوصبواالكثيرينوقتلواوقراهامدنهامنعددأفاحتلواالجنربمنعوذا

7أى)2 : YA)91-عدموفضلسليماققديرأالناشىءالموففآحازفقدْرا

وقرر-ذاتهالالهلانعن-ولوكرهنبيأطلقهاالتىالمعزيةالوعودالىالركون

المساعدةتلككئفتهوقدللمساعدةطبأآضورملكالىالاشارةشقتكماالترجه

قأأخذأحازلأنيثددهولموضايقهأشورملكفلناصرتلغثعليهفجاء:"كثيرأ

")ايلميساعدهلكنهآشورلملكوأعطاهالرؤصاءومنالملكبيتومنعرهبيتمن

ارضاءلأجلالآشوريةالآلهةعبادةآحازادخلذلكعنفضلأ.2(-ا28:02

المنوالعلكبيرةتجهيزاعادةباحداثامزانهْحتى-يبدوماعل،الآشوريالملك

يلاحظهذاكلدونالذيوالمؤرخ.أورشل!يمفييهوهمعبدنفىفيالأجني

ناواضح18(:16مل)2،آشورملكاجلمناذلكفعلالملكانبملامة

آحازكان:!عنهادانةبلهجةالمؤلفكتبوقد.ليوهغيورأنصيرايكنلمآحاز

الم!تقيميفعلولم(ورشليمفيسنةعرةستومقكملَكَحينسنةعرينابن

فيأوقدقدوهو.للبعليممسبوكةتماثيل(يضأوعمل...أبيهكداودعؤفيفي

التلالوعلىالمرتفعاتعلىوأوقدوذبح.....بالناربنيهوأحرقهنومابنوادي

2)خضراءشجرةكلوتحت aكانت3(:16مل2وكذلك4-ا:28اي

فراحاضعياالنبىأنصارهاصفوفوترأسخطرفيأصبحتتدعوذافيعوهعادة

مشمعين.اماميُلفظأندونكُيبقدنبوءاتهمنجزءيكونوقد.ويتبأيبثر

المجلداتمزلفشيدلالألمافيمثلالغرب!ننالتوراةدارصيبعضمثلأيعتقدهكذا

متكاملةلنة)شعيانبوءاتلغةأنالىيشيرالذي،القديمالعهدتاريخالخمسة

لغةانها.العاديللكلاممميزةغير،وسجعوجناسوتداعاتداخليةوتيرةذات

8)فيالمقصولةهيالنييقبلمنالمكتوكةالمداخلاتلفافةتكونوقدكتابيةتأليف

بقلمعليهواكتبكبيرألوحأ!خذلنفسك:)شجاالالهيأمرحيث16وا(:

")101136الريعةبتلاميذياختبمالهادةوصرْ.انان

القدامى3العبرانيينديانةعلىجديدأماضيئا)ضياأدخلهل

كذلكاليهودلدىكاالقديممنذجدأرفيعأتقويمأ)شعياالنبياكشبلقد

)36(649141,.C Geschichte des Alten Tlten Testaments.Innsbruck6ء.
.4dB.277.S

111

http://www.al-maktabeh.com



القالتوراتيةلنصوصالقديمةالمخطوطاتفبين.الأوائلالمسيحيينلدى

يمى)ماالميتالبحرقربالقرنهذاأواصطعندفلسطينفياكتشفت

يأمنبكثيرأكثراضعياكتابمنومقاطعلفافاتوجدت(قمرانبمخطوطات

اليهودالدينورجالاللاهوتيونيقدرأيضأالحاليزمانناوفي.آخرنبويكتاب

العهدانبياهكلبينواستثنائيةعظيمةلاهوتيةظاهرة)بوصفهاثعياوالمسيحيون

يجبااشحيااصالةفانلودسأ.الباحثبحقيشيركا"ولكن37"القديم

")11381المارسةمجالفيبلالنظريةمجالفيليسعنهاالبحث

لدىعنهاالاختلاتقليلةاشعيالدىالدينيةالأفكاركانتعامبشكل

اضحياأنيفزضالباحثينبعضأنحق.وهوشعكعاموسوأسلافهمعاصريه

ضيءيوجدولا.تلاميذهأحدكانوربمابعاموسشخصيةمعرفةعلىكان

عنتبعدكانعاموسوطنوهيتقوعأنبالحسبانأخذاذاذلكفيمستحيل

اثعباأنآخرونيعتبربينماهذا.الأقدامعلىثيأصاعاتاربعمسافةاورضليم

تتكررعاموسكتابمناماكنعدةأنصدفةولي!،عاموساتنبوتدولنقرأ

:5)ش5:22وعا11:ااضقارن)حرفبةتكوننكادبطريقة)شعيالدى

يمكنانهبكثيرالأهممنلكن(.و5:11وعا5-9اض--12اا

الرئيشةالأف!رفيالنيينهذينبينالمشزكةالأضياءمنالكثيرعلالعثور

الاله.فكرةفيوتحديدأ

غيرهاقبلاصرائيلالهبالطبعهولعاموسبالنسبةكمالإضعيابالنسبةفيهوه

:5؟4:)1مرةمنأكزاسرائيلقدوسيسميهداضعياالمختارالثعباله

الأخرىوالدولالأخرىالثعوبالىتمتديهوهسلطةلكنوغيرها(.91،24

لدياللاحقتطورهاعلىتحصلهذ.عاموصفكرةان.وممرآشورالىحتى

!نعتيديبقدرة:"قائلًاباتصاراتهامابرالآثوريالملكيتفاخرعبثأ:اشعيا

كبطلالملوكوحططتذخائرهموبهتشعوبتخومونقلثفهيملأقوبحكمتى

.VonRad,.158.5)7،(انظر: Die Theolo! e des alten testaments. Bd4

tterature:انظر)38( hebraique et juive depuls les1نا،store de+!أ.ول!

,.P.282.,0591 P04135)حا apres)4.ممنلاa la ruine de 1 etatذهأ!لا!
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ولامصفصف،فمفاتحولاجناحمرفرتيكنولم...كعثىثرؤيدىفأصابت

اكاعؤيدفيأداةمنكزليستالراقعفيالجبارةفأثور14(-13:)01

هل:ايتباهىأنالآضوريبالملكلايجدرولذا،عؤتضيب"الالهلاراثةالمنفنه

رافعه.مجركالقضيبكانمرئدهعلالمنثاريتكبراوبهاالقاطععلالفاستفخر

ضربةانزالعوهينويوالآن15(:)01أ.هوعودألي!منترفعالعصاكأن

عليهما.حكمهعوهأطلقفقدوكوذاباسرائيلهذاالقضيب

3لماذا3ذنباىلقاء

يكررفهو.أيضأعوهأماميهوذالخطاياوصفهفيالفرادةثديد)شعيالي!

لوحاتالنيويرصم.وهوشععامرصاصرائيلعلأطلقهاالتىالاتهاماتنذ!

الأغنياء:اليهوذيالمجتمعفيالمسيطر-للنخةالأخلاقيالتفخمنساطعة

فييسكرونانهم.البذخفيوينرقونوطفيليةخاملةحياةيعيونوالوجهاء

الخمرتلهيهمالعتمةفي...الخمريتبعونصباحأو)كاملةايامأالفخمةكادعهم

علماهذا(12-11:)5،ولاثمهموالخمروالنايوالدفوالربابالعودوصار

يصلرنللذينويل:9والخداعالقربواسطةشريفةكيربطريقةجُمعتثرواكمأن

فيوحدكمتكنونفصرتمموضعيبقَلمحتىبحقلحقلًاويقرنونببيتبيتأ

متمرلودْالأنهمالمقامواصحابالحكاميفضحلاشعيا(A:إ)5الأرضوصط

لليتيميقضونلاالعطاياويتغالرشوةمجبمنهمواحدكلاللصوصوئنفاء

اضعيالايحرمعاموسومثل23(.:)1،اليهمتصللاالأرملةودعوى

اللواقيالفخوراتصهيونبنات-أورشليموجهاءمنالنسائيالنصفاهتمامهمن

بأرجلهنونخ!خشن...بحيوننوغامزاتالأعاقممدوداتيتثامخنوثمين"

الشماماتوحناجروانماطقوالسلاسلوالعصاثبوالبراقعوالأصاوربالحلقهـشزئن

لأنيغفلهنلنعوهعقاب)ن22(ا-4:)3"وخزائمالأنفوالخواتموالأحزاز

16(.:5)والعدلالحقالهعوه

الوضعولاشكانعك!ىالبلدفيالمسيطرالاجتماعيللظلمالو!فهذافي

الرعاةنبياتهاماتفينثعركنااذاولكنالنبيعاصرهالذيالفعليالداخلي

لدىالانتقادفانالثعبسوادمنلإنسانصالقوغضبصاثقب!خطعاموص

ضعبه.عليهوهلغضبالداعيةالأسبابضرحالىعدفعامكلامهواضيا
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فغضب.الد-كطالطابعذاتللخطاياأكبراهتمامأ)شع!يايعيرلعاموسخلافأولكن

الغريةوالآلهةالعباداتالىالمختارالثبميلبسببثيءكلقبليثوريهوه

المرقمنامتلؤوالأكم"ثعبهالالهرفضذلكلأجلالأصنامعباثةوالىالوثنية

أرضهموامتلأت....الأجابأولادويصافحونكالفلسطييينعائفونوهم

6-9(:)2،لهمتغفرفلا...ايد-لعمليسجدوناوثانأ

عنتختلفبطريقةالههاأماماعراثيلوذنبم!ؤوليةطابعيفهمإشياكان

ظهررؤياأولفمنذمختلفنحرعلىالالهتصوركانلأنهوهوشععاموسطريقة

السيرافيممنبخدعاطمرتفععرشعلىيجلىملكهئةعلىإشعياأماميهوه

.يهوهلحلطةالملكيالطابعهذاعلب!لحاح)شعياسيؤكدبعدفيا.تمجدهالتي

ذلكفييرىكانيهوهيدعللاصراثيلالمقبلةبالابادةتنباحينعاموسكاناذا

ناطالمابعدلشبمعاقبةعل!يتوجبالذييهوهطرفمنالعلياللعدالةتجليأ

كعلاقةواصائليهوهبينالعلاقةصورقدهوشعكانواذا؟اخطأالبهذا

نأعالةJيجبالذيالعقابفييرى)شعيافان؟خائنةوزوجةعبزوجبين

03)متمردشعباصائيل.المتمردينيعافالذيللملكشرعيأحقأيهوذايحل

بالاباثةالسماحِلايستطيغالأرضيالملكانوكمابقسوةتعاقبانويجب9(:

الذكطفمَنوالا،كليأاصائيليفنيلنالسماويالملكيهوهكذلكلثعبهالشاملة

؟الأرضعلويمجدهلهتعبدسوف

الثعب.انبعاثفيالأملعننبوءاتهمافيوهوشععاموسمنكلعثرلقد

والذي،،أيةفيهاالذيالاصمذلكعبرمصاكةالفكرةهذهف!ناشعيالدىأما

يرى)شعيا(.كان:73")ترجعالبقية"تعنيشأرياسوب:لابنهالبيأعطاه

واصرائيلدمثقعلىنزلتالتي،كوهعما)ف.الآشورينفبلمنبهوذااحنلالحتبة

أويل:حكمهالنبيبلسانيهوهأعلنوقد،محالةلاأيضأعوذاعلىتنزلسوف

أرسلهمنافقةأمةعلى.سخطيهييدهمفيوالمصا.غضبيقضيبلآشور

كطينمدوسينويجعلهمنهباوينهبكيمةليغتنمأوصيهسخطيشعبوعلى

يبقىسوفالقيلولكنالكثير،إفناءوسيتمه-6(.")01:الأزمة

يتوكلونيمودونلايعقوببيتمنوالناجيناسراثيلبقيةأن...يكونو"

البقية.ترجع.بالحقاصرائيلقدكلسيهوهعلىيتوكلونبلضاربهمعلأيضاً
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ضاربهم،-تلميععليتوكلون)25(02-ا:)01،القديراللهالىيعقوببقية

(.المؤلف.الآثوريالملكماعدةطلبالذيآحازالملكالىواضح

منفذينمجردحينقبلكانواالذينعليهوهغضبصيقع،عندئذ

sانالذىافيا!راثيلعنيسقطوسوت،الآضورينعلأى،لارادته

فابالنسبةوستحلوالاثمالرج!من،اصرائيلبقيةا-كوهوسيطفريضايقها

الحقمدينةأورشليموستصغاليهوذيونلغصوت.والرخاءاللاممملكة

الذينوالمسثارينالقضاة-الابقالزمنفي-كمايهوهفيهايخصْبوسوف

1Y)1:بالحقصيحكمون - ' o.)

في-لكنه،بهلركانبمايؤمنذانهإضعياكانمدىأيالىالقوليصعب

اصرائيلعل:اتهنبؤفيالموجودةالرئةالفكرةمنينطلقكان-الياصينثاطه

أومصرأوآشوربمعونةالتفاؤلدون،فقطعليهوتعت!دب!لههافقطتؤمنأن

ضديهوهإن.وائتلافاتتحالفاتأيةفيالدخولوعدبمالوثنيةالعوبمنغير!ا

وليىرأيأيجرون...المتمردينللبنينويلا:قائلاالنبيبتوعدوباصمه،ذلك

صدىنلمس،خطئةعلخطيئةليزيدوابروحيوليسسكيبأوشكونمق

الملكطلب)زاءرضاهعدمعنإشعياعبْرآحازمعلهلقأءأولفنى.مريرةقربة

تزيلحينأنهيعرفانكاناوأحاز)شعياأنطيعي.أشورملكمنللساعدة

أماملوجهوجهأنفسهاعوذاستجد،طريقهامنواصرائيلدثقمملكتىآشور

الاجراءذلكفييهوهعبادةعلىحقيقيأخطرأيرىاشعياولكن.الرهيبالعدو

الأعداءقبلمنبلدهاحتلاللتاجيلالوحيدةالامكانيةآحازاعتبرهالذكط

ستةبعد:فعلأحدثماوهذا.مالوتتولوالعرشعلالجلوسفيوالايتمرار

العرشوانتقل(715عام)ملكوهوطبيعيأموتأأحازماتالحكممنعامأعئر

حافظتفقد،أراضيهامنجزءأفقدتيهوذاأنورغم.حزتياابنهالىبعدهمن

نأكفعينيهبأميرىأنلهفقيضإشعياالنبيأما.الاستقلاليةمننوععلى

آرامملوكآلهةالآنوقالضاربوهالذيندثقلآلهةذبح"،يهوذاملك،آحاز

وأغلق...اللهبينآيةآحاز.وجمع..فياعدوننيلهماذبحاناتساعدهم

اي)2!أورشليمفيزاويةكلفيمذابحلنفهوعمليهوهببتابواب

ومدخلالتفينجوهالذيالسبترواق"غئرآحازان2-24(.حتىءأ:28

115

http://www.al-maktabeh.com



IملY)أشور،ملكجلمن...خارجمنالملك A : I)I.

انهالظنأفلببل،)ثعياأحزنقدأحازموتيكونأنالمستبعدمن

الجديدالملكاعتلاءثرتعلحماصاكيةحالأالنيأنففقد.العكسحدث

وسلناوقد.الملكهذاعهدعلخططهيحققأنيأملالنبيكان)ذ،للعرش

وتكونابنأونحطىولدنايولدلأنه5:)شعياكنابضمنالثيدذلكمنجز

الئانية.ولادتهبمثابةيعتبرللعرضالجديدالملكاعتلاءكان)كتفهعلالرياسة

.لنمورياسنهالسلامرئي!أبدياًأبأقديرأالهأمثيرأعجااسمهويدعى(المؤلف

منوالبربالحقولعضدهاليثتهامملكتهوعل،داؤودكرصيعللاكايةولللام

فيالنبيرصملقد6-7،.)9:،هذاتصغابخودربكؤغيؤ.الأبدالىالآن

بالذاتالنشيدهذاعبركانربماولكن،بالطبع،المثاليالملكصورةالنثيدهذا

اشتد،حالأيةعلى.البلاطمناشعياتقربقتم،المتوْجحزقيااهتاماجتذب

اسبححتى،التايةالسنواتفي،حادبشكل،وحايثيتهالملكعلى)ضعياتلأير

سلطتهبحكم،المقامأصحابفيهاويعينْالمناصبأعلمنيزيحأنبمقدور.

ربعؤقالهكذاا:حادثهكذاعنذكرياتاشعياكتابلناحفظوقد.هو

لكما.اليتعلالذيشبناالىالملكجليسهذاالىادخلاذهب.الجنود

الناحتقبرالعلوفيالناقراعاقبرأههنالنفسكنقرتحتىهاهنالكومنههنا

...تنطيةويغيكرجلياطرحأيطرحكعوههوذا.سكنأالصخرفيلنفسه

بم!نطقتكوأشدهئويكوألبسهحلقيابنالياتيمعبديأدعوأفي...ويكون

-كرذا،ولبيتأورشيملكانأبأفيكونيدهفيسلطانكوأجعل

)شعيالكن.منصبهفيالياقيموتصِننشناعزلتمهذابعد2(155-ا)22:

نطعنهميرضىأضخاصتعنلأجلفقطليسالملكعلىتافيهيشخدمكان

غيورامناصرأبالذاتحزقياأصبحاشعياتأثيرتحتأنهلاشك.العلياالمناصب

فتحالمؤرخلشهادةفوفقأ.الأخرىالآلهةلعبادةعنيفةملاحقةونظميهوهلعبادة

علأغلقالذيأورثليممعبد-العرشتوليهمنبالذاتالأولىالسنةفي-حزقيا

فيهتجدْدطويلانقطاعوبعد.6النجامةكل)منتظيفهتموالذي،آحازأيام

المقدسةالأبواقأنغامعل"يهوهلثد)وترديدالبخريىوايقادالذبائحتقريب

عيقفيالمستقيم"يصنعحزقياكان.92(أي)2الأخرىميقيةالمؤوالآلات
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مل)2،السواريوفطعالظدبلوكرالمرنفعاتأزالهو...عؤ

مؤقتأكانانتصارهمولكن،)شعيابرئاسة،عؤأنبياءانتصر6-4(.لقد:18

ليتعفد.عوذازالرضعماعادفرعان.المتقبلبينكما

الذي،هوشعالملكاصرأْليلكللكةفيبحكمكان،النواتتلكفي

فاجتاحت،مصرمعتحالفزودخلالآضوريللملكالجزيةدفععنتوقف

لم.ال!امرة6ليلاصرعاصمةوحوصرتاصائيلحدودفورأالآضوريةالجيوض

مدينةالثاقصركونالآشورىالملكفاقتحم،ونابعهالحليهاالعونمصرتقدم

.الوجودعناصرائيلمملكةوتوقفت723،عامالصامرة

)شعياالنيمرقفكانوماذا؟يهوذاعلالأحداثهنهانحكستكيف

عرذاحكامعليتوبلا:موقفهعل،السابقفيكما5أصزاضعياان؟م!ا

عليهمولايجب،الأحوالمنحالبأي،أشورضدالصراعفيالاضزاك

الالهمنفقطليهوذاسيأتيانوالخلاصفالمون،ضدهااحلافأيةفيالدخول

.الناسمنولبس

)ورغمحزقياالملكفيهابمن،كوذافيالحاكمةالدوائرأنببدولكنه

عبالةبعثعلالحرصوركمالدينجمالفيوبهيبتهلإشعياالنبويةبالموهبةاعزافها

وفقأوالتصرتالخاصعقلهاعلالسياسةمسائلزالاعتادتفضلكانت.(عؤ

.الخاصللراكلط

الأخرتلوالواحدتثأالصغيرالدويلاتتحالفاتكانتالنواتتلكز

فيواملأالجبارةلآثورلتصديالسبقصد،وفلطينالوصطىصريافي

ضوارعفيكريبأثمهدأأورثليمسكانثاهد،المرات)حدىفي.مصرمساعدة

بأمرذلكفعلأنهوتبين.حافيأعارياًالثوارعفياشعياالنبيظهرفقد،المدينة

يدعنعؤتكلمالوقتذلكفي5:،الآيات"منواحدةتلكوكانت،عؤمن

عنكحذاهوايخلعحقويكعنالمحوحلاذهب.قائلأأموصبن)ضيا

ثلاثوحافيأمعرىاضياعديضكماعؤفقال...هكذاففعل.رجليك

ممرصيأشورملكي!وقهكذا،كوشوعلممرعلوأعجوبةآيةصنين

فيرتامحون.لمصرخزيأالأصتا.ومكشوزوحفاةعراةوالثيوخالفتيانكوشوجلاء

الذيملجأناهكذاهرذااليومذلكفيالساحلهذاسلانويقول...ويخجلون
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2-6(.،)02:نحننلمفكيفأثورملكمنل!تجوللمعونةاليههربنا

الذيالجديدالتحالففيحزيالثزكلمبالذاتاش!عيامنبئلأليرأنهالظنوأكلب

الأضوريالملكدفع،711عامربيعوفي،أشدودالظصطييةالمدينةتزعمته

مدينةاحتلالفتم،الحلفاءدمرجهدويلا،صوريانحوبجيوثهالثافيصرغون

ذلكمثلتجتيهوذالكن\(،:سكانها)02كلصييوتم،حصاربعدأشدود

عؤقتأ.ولوالمصير

مرغونالآشوريالملكمات507عامفي.اخرىأعوامصتةمرت

النيىأكتافهاعنتخلعأنوفلسطينصهـيادولحاولتجديدومن.الثافي

بقصدأورضيمإلىالحلفاءقبلمنرسلبعثةوجاءت.مصربمساعدةالآشوري

.السياتهذهضدإشعياوتفجديدومن.المراعهذافيأيضأيهوذاإدخال

النبي،توجهاتيتبعواأنبعجرفةوماروهالملكرفض،المرةهذهفي،لكن

اللبنعنأللمفطومين.تعليمايفهمولمنمعرفةيعلْملمنا:حادبثكلصدهوتم

9(.)28:الثديعنللمفصولين

ضدتحالفأمعهاهـلعقدممرإلىرسلبعثةحزتيايرصل307عامفي

جديدومن.وفلسطينيةوفخيقيةسورية-لويلاتمدنعدةفيهدخلت،آشور

والاحتماءخجلأفرعونحصنلكمفيصيرا:عوهباسمالتهديد)ضعيايستخدم

الجلوص،رهبدعوتهالذلكوعبثاباطلأتعينممرف!ن...خزيأممربظل

يطالبونكانوا،)شعيايسميمكا"،الشعبرؤساء"أن7-3(.يبدو:03)

أنبياءمنجزةأنويبدو،تجبثيمهمالشعبحهييجعنشوقفوابأنوتلاميذهالني

للرائينيقولوناالذينأولئكمنيمتعضف!شعيا.طرفهمالانتقلقدعوه

.كادعاتانظروابالناع!اتكلمونا.مستقيماتلنات!نظروالاوللناظرينتروالا

اصرائيل،قدوصأمامنامناعزلواالشيلعنميلواالطريقعنحيدوا

وأما.الأخربنوأعمواهمبالعمىاصببواقدالناسفهؤلاء(15-ا01)03:

عليكمصكبقدعؤلأنا:الم!تقبلقراءةعنوعاجزونينفحونفلاأفبياؤهم

وسارت.غطاهمالناظرونورؤصاكمالأنبياء.عونكموأكمضصباتروح

أصدرفقدالواقعفيا(.اما9-ا:0،)0092المختومالسفرمثلالرؤيالكم

كلعلابخودربعؤقبلمنبهقنيفناةسعت5:عوذاعلحكمهعؤ
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2)"الأرض 2 : TA).

العرشعلاثافيصكونخلفالذي،شحريبتام107عامفي

باصاه،الفييقهالمدنوصائرصدافاحتل،سورياباقتحام،الأثوري

وموأبعمون:عوذاجاراتأفربأشوربلطةواعزفت.وحطمها،صور

تويةمقاومةواجهسنحريبلكن.حصاربعدعقلانمدينةاحتلتكما.لادوم

،للحصارتتعدأورضيموكافتالمحمنةلحثىمدينةحصارفامتد،كوذافي

اللاحاحتيالجاتواستكملتئانجداروبقالمدينةجدرانتحصينجرىحيث

قويةينابغهنالككانتفقدالماءنقصمنالتخوتعدميمكنوكان.والغذاء

الىالتو!لفحاولالحصارصعوبةتذرسنحريبأنويبدو.أورضليمداخل

يرسلأن،لخ!لمدينةحصارهأثنا+،وترر،إلمفاوضاتعبرالمدينةاخضاع

حاضيةومعهأورضليمإلى(رداقي)كبيرأعسكريأمسزولأ-النايةهذلأجل-

قبلمنمفوضوناليهموخرجالمدينةجدارتحتالآثوريونالرصلوتف.كاملة

مل2،362))شالحياقيطابحهحيثمنراثعالمباحثاتمشهدوتصوير.حزتيا

.(532أيا8،

لكيعالوبصوتاليهوذيةباللنةخصصأيتكلمونالأثوريونالرسل

حزقايعوْلعلام.المديةجدارخلفتحلقواالذينال!كانحماعهممنبتمكن

عل؟ممرعليحزلهل3الآشوريالملكعلالحرباعلانعندواليهوذيون

كفهفيدخلتعليهاأحدتوكااذاالتىممرعلالمرضوضةالقصةهذها

يهوهعلى.ليتلتداذا.عليهالمتوكلينلجميعمصرملكفرعونهكذا.وثقبتها

ليهوذاوقالومذابحهمرتفعاتهحزقياأزالالذيهوافليى.اتكلنا)فا

هذهعلصحدتعوهبدونهلوالأن...نجدونالمذبحهذاأمامولأورضليم

يلاحظوعدما."وأخربهاالأرضهذهإلىاصعدليتاليهره.لأخربهاالأرض

الىيطلبون،الآضوريكلامالىبانتاهمواطوهمي!تمعكيفعوذاممثلو

مامعزباليهوديولاتكلمنانفهمهلأننابالآراميعدكاكلْم:رماقي

سيديأرسلنىواليكسيدكالىهلرباقيفقال.الررعلالذينالثعب

عنركميثلواالورعلالجالينالرجالالىألي!.الكلامبهذالأتكلم

.وقالباليهوثيعيمبصوتونادىرلاقيوقفئم.معكمبولهمويثربوا
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...جمعلكمولاحزقيايخدعكملا...أضورملكالعظيمالملككلامال!عوا

امحقالوا.أضورملكيقولهكذالأنه...عؤينقذناانقاذأقائلأ...سَكلون

الىوأ-،كمأقيحتى...صةمنواحدكلوكلواالمطواخرجوامعيصلحأ

قاللأكانالملكأمرلأنبكلمةيجيبواولمفسكتوا...أرضكمثلارض

."لاممببؤ

الىستشاريهأرسلالهلعحالةوفي.ضقيبخوتحزقياأحىعندثذ

ارصلهالذيرباقيكلاميسمعالهكعؤلعل1،ليهؤالنبييصليلكي)ضعيا

.،الهكعؤممعهالذىالكلامعلفيوبخالحيالالهليعثرصيدهأضورملك

يكنلم؟النائىءالوضعزالملكطلبعل)ثعيابه!يبانيمكنكانالذيما

يعقفدلكالأشوريالملكثروطبقبولالالهباسميخصحفأن.خيارثمةلديه

للسبودسيضطرحيث،بعيدةغريبةأرضالىالشبسبيعلالطوعبةالمواقة

نأبمكنأيضأوالملكالنيمنلكلودالنبة.غريبملكولحلعةغريبةلألهة

بالعبودبة.أوالألبمبالموتالأمربتهي

الملكتشجيع:فق!واحدهدتالنيأماميقفكاناللحظةهنهفي

مديتهملحمايةسامدبنيففواأنأورضليمسكانومناشدةالعبروحمنوالرفع

فوقعزكماا:تجديدةنبؤ)ضعيافيطلق،محالةلاصيتدخلعؤبأنيؤفواوان

صوكممنيرتاعلاوهوالرعاةمنجماعةعليهيدصالذيوالشبلالأصدفريسته

...صهونجبلعنللمحاربةالجنودربعؤينزلهكذالجمهورهميتذللولا

فينبي.يعفوفينفذبحامياورئ!ليمعنالجنودربعؤيحاميهكذامرفةكطيور

كيربيفأثوروشقط...متعمقينعنه6ليلاصربنوارتذالذكطالىارجحوا

النمى-زعم-حسباثعياولكن4-8(")31:...انسانكيروسيفرجل

عؤ.يقولهكذا.لشدكمتقولونهكذا5:أخرنحوعلالملكرصلأجاب

أثور.ملكفلمانبهمحلجدْفالديسعتهالذيالكلامببلاتخف

فيباليفوأسقطهأرضهالىويرجعخبرأفيسمعروحأفيهأجعلماظا

علياولاقم...سهماهِناكولأيرميالمدبنةهذهلابدخل...ارت

+-34(هذا،6-7،)000:37يرجعفيهجاءالذيالطريقفي.مزسة

وحولالوطنالىتهمحووحولصنحريبصيمعهال!يالحبر""حولالكلام
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أشورالفملأصخر!بعادضد.متأخرةاضافة-ضكثوفاهو-،بالسيفموته

ابنهبأمرفتل)ذ،الإطفيانقلابضحيةشطوأورثليمحصاريبدأأنهون

بعدحدثهداكلولكن.ذلكبعدالعرشعلاستولىالذيأصرحدون

بعدسنخريبمات:طويلبزمنأورضليمجدارتحتوصفهايتمالقالمباخات

)ضعيابوسعيكنولم،ايلادقبل681عامفي،عؤضدحملتهمنصنةكرين

ذلك.يعرفأن

أشوريتسجيل:حدثبماالمتعلقةللمعلوماتمصاثرعدةهنالكثمة

الىجزئيأمنقولةوهي،الثافيالملوككتابنيمقاطعوثلاثةسنحريبللملك

اشعيا.كتاب

جيث!اجتاحأنبعد،11(-14:اA)الثافيالملوكلكابوفقأ

لحثى،حصاربدأوالمحصنةالمدنمنالكثيراحتلوعوذاأراضيصنحريب

عقارجع.أخطأتُقد:)ذليلةرسالةعوذاملكمنسنحريبالملكتلقى

وئلاثيننضيةوزنةثلالمئةحزقيامنسنحريبفطلب"،حملتهعليجعلتومهما

يُفرغأنفقطليىذلكلأجلاضطرانهمع،المبلغحزقياقدمو.ذبأوزنة

المعبدوأبوابعنالذه!ةالقثرةيخلعوأنبل،أورشليممعبدخزينةوخزينته

أعمدته.

قدقولأكوشملكترهاقة"عنسنحربسع،الثانيةللروايةوفقأ

المصريالفرعون،ترهاتةخرجوتد9(،-91:8مل)2،يحاربكخرج

اضطرمما،الاشرريالعدوللقاء(الحثة=)كوشحثميةسلالةمن

أضور.الىيعودلأنصخريب

9tملY)الثاكالمقطعفياللغزيثبهماثمة n - 35 : iاضrv:

قراهاو،الآثوريالملكمنكديدرسالةحزفيااصتلمانبعد37(.-36

الالهليتمكن،gpعأمامحرقياولرهااالرصالةهنهومعهعؤمعبدالىذهب

الالهفأرسل،عؤماعدةيطلبحزقياوراح،الآثوريرصالةقراءةمننفه

ألفأ.ثمانينوخةومئةأشورجشمنضربوعؤملاك!خرج:امحه

أضوروملكسنحريبفانمرت.يتةجثثحميأهماذاصباحأبكروافلما

،.نينوىفيأقاموراجعأذهب
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عوذاومملكةاجتاحأنهالآضورىالتسجيلفيصنحريبيعلن،وأخيرآ

فيحزقيااكلقوه،كيرغنيمةغنموانانا015002ًسبىومدينة46أخضع

ذبووزنة003:جزيةلهدفعتدحزقياوأن،القفصفيالطيرك!اعاصمته

من،الناتوالنساءمنالكثيروالخاصةكنوزهأعطاهوفضةوزنة008

"نساء.ورجالأالموسيمين

وقد.الأولىاليهوذيةالهادةمعجيدبشكلتتطابقالأخيرةالشهادةان

أصغرورقم)برازتحاولالجبهتين)حدىأنعلىللتفسيرقابلأالاختلافيكون

بالهيبة.تتحلقلاعناراتذلكو،أكبررقم)برازالأخرى

تفيمالملاكلحكابةيكونأنيمكنو،جرىقدأورشليمحصارأنيبدو

أجبرهذاكلو،سنحريبجشمنبالفأجزءأأبادالطاعونفوياء:عقلافي

الزاجع.ومصرمعالصدامتجنْبعلىسنحريب

خلاصكذلكوعوذامنالمفاجىءسنحريبذهابأنالمحتملمن

معجزةبمثابةللكثيرينبداقدالسامرةأصابالذيالأليمالمصيرمنأورضليم

أراضاقتطاعتمجث،مهزومةالصراعمنخرجتعوذالكن.حقيقية

لااحتلهاالقالغريبةعوذاأراضيسنحريبالآثرريالملكأعطىفقد.منها

فقدتو.لآشورالولاءصانتااللتينأعقرونواشدودالفلسطينيتينالمدينتين

اليهوفيالملكاعزفوقد،الثرقنحوبعيدأشبي،سكانهامنهامأجزءأيهوذا

.آشورلملكملحقاتابعأوبكونهفعلياًحزتيا

احداما،الزمنذلكالىتعودان،)ضعيالدى،الأقلعلتاننبوهنالك

اضعيا.كاببهايبدأالأخرىو14(-ا:)22

منبخلاصهميفرحونالذينضدصوتهالعجوزالنبييرفعجديدمن

عروقةومدفهومنهوبالبلدأنعنالنظرغاضًين،الآشرريالملكأيدي

جمكنيومكلوعاصرةمديةلثهكلهالبلدو،الغرباءيأكلهاالحقولعإصيل

غدألأننالربولنكل:هفيلهونهمأما.العدومنجديدهجومتوقع

:,)13نموت 2.)rمرعونلكنهموالسابقةخطاياهمعؤبعذلهمينفرلم

(%Galling.K Textbuch zur Geschichte Israels. Tubingen,,0591 .S (r

58-57.
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جمنبكيف،%لأخرىالنبؤفي،النبييزكدو.جديدةخطايالارتكاب

سغيربقيةلناابقىالجنودربعؤانلولا:اعمورةوصدوممصيراورثليم

قضاة5،اورضليموجهاءان9(0:،)1عمورةثابهناوسدوممثللصرنا

فييشمرونوللالهكايةبلاالذبلأيحتقريبعنيتوتفونلا،هؤلاء،صدوم

ليلماذا:هذبائحهمالىيحتاجلاعؤلكن.الفقراءقهروالتجاوزاتارتكاب

...سئناتضحموكباشعرقاتمناُتخمتُ.عوهيقولذبائحكمكؤ

كزتمانوعنكمعيقأصُزأيديكمتبسطونفحين...ليمكرهةهوالبخور

يكررأخرىمرةو14(.-11:،)1دمأملانةأيديكم.أسمعلاالصلؤ

الحقاطلبواافيفحلتعلمواالثرفعلعنكفوا....ا:الالهلسانعنالني

عندئدو17(-16:)1،الأرملةعنحاموالليتيماقضراالمظلومانصفوا

اتجاوزونواللاثرفاءهؤلاءكاناذالكنو.خطاياهلثعبهالالهسيغفر

وصوتجديدمنوالموتاليفبهمسيُنزِلعؤف!ن،صلوكهمعلسيصرون

وعندئذ.الوائبمنالذهبتنقيةيتمكماشعبهيهؤس!طهرحيثيباثون

ينصبسوفالتى،الحقمدينةبوصفهاأورشليمعنجديدمنالناصصيتكلم

و26(:1)،البداءةنيك!ا)المثارينو،السابقزكما،القضاةافبهاجهوه

الأخيىةالكلماتهذهفيو27(.:)1،بالبرتائبوهاوبالحقتُفدىصهيون)

معيتمرفالاله:اشحيايطرحهكاالالهتيلر،الجوهرحيثمن،ينحصر

الخونةويعاقبحيث،حقوبعدلأي،رعيتهمعالملكيصرتكماشعبه

خيرتأكلونسمحتموشئتمان"الباقينيحذروثعبهمنهمفينظفالمتجاوزين

.91(:1،)الأرضر،

ال!هيالدينيةالايديولوجياكانتالناضثةالاجتاعيةالظروفظلفي

الذيالثيءتتضمناثيانبوءاتكانتذلكعنفضلأ.الالهنبرلرسَطلب

كانتلقدالحزاءأي،المتألمةوالمظلومةالثعبجماهيرتحتاجهزالتولاكانت

ففطليىصينزلعوهالالهقبلمنالصارمالعقابأنحولالنبيأقوالتعزعم

نأحولو،قومهمبنىمنالوجهاءوالأكياءمعذبيهموعلبل،أضورعل

يديبينطيةمنممزليوا،ليهؤاي،لهبالنة،"وم)قضاة

.الفاخوري
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الأكن!اءمنعادلأانتامأصكمالالهبأنيؤمنواأنيريدونالمضهَدونكان

الأئمبنكير،العاديونالناس،همأمْا.يي!دهمصوتوالمتجاوزينالوجهاءو

تلكيكونواأنز،الحياةتيدعلالبقاءوالكارثةقنبفييأملواأنفبامكاكم

الم."والحقاللاممملكةازالأرضخيراتيتذوتواوأن"ترجعالقالبفة"

شمجدأنليلبعد:اتريبأسيحللهالاكغببأنعؤلانعنالنبي3يعد

ثيء-كل-رغميوجدأنهيعقه!ا25(؟:")01)بادكمفيوكضيالخط

الضعبف.والفقيرالانانلأجلأفضلحياةفيوالخلاصفيأمل

محلاسرانيلبعثزأمالهيعلق،مازفيةفؤخلال،)شعياكانربما

تلكببررلم،نعرفصرناكما،الواقعو.الح!لطةالىحزفياالجديدالملكجميه

قرهموقاوزاتهمفيالرجهاءوالأكباءاسنمرأيضأحزقباعهدفني.الأمال

لمذلكوركم.الأثوركيالنزوفأكزحتيةأكزتتضحكانتو،الفقيرللشعب

يؤجلجعلهمما،شبهوانبعاثبخلاص)يمانهعنيتخلأنالنبيبوصعبكن

منالفرعبنتوكا،عؤكضبسيمرأجلأأمعاجلأ:عددغيرأجلالىالأمر

منسيدهحياةلأجلاصرائيلتنبعثصوتكذلك،المقطوعةالبلرطةصاق

(.3e:)6"المقدصالزرعاذلكمن،،ترجعالقالبقيةإ

اليونانيةالزبةوفي.2(:)1،2الأيامأخرفي)؟هذاكلسيحدثمتى

بمكنو،1ااصخلال"اليونانيةالكلمةالى6أخر"كلمةنقلتم،اثعيالكتاب

تعاببرسادقالقد.)ضعياوعاموسمنبدأتقد،الاسخلالولرجيا)أنالقول

الريباليوموصفعند،صابقأعاموسكتابفي،اليومذلكijaعؤيوم"

9(.:1868:)5ا!اطثةاصرائلبحقعؤحكمفيهيتحققصوفالذي

صيكلونعؤيوملكنو.القديمالعالمكابةيوم،يومأخريكونصوتاليومهدا

)ضعبهالىرأفتهالالهصيعيدحيث،اصرائبلانبعاثوالرجوعبدايةأيضأ

دصماوفيكونالأرضكلةخبز)أما.حقولهعلكزيرأطرأوسيمفح"المختار

القالحميروالأبقارو.واسعمرصفياليومذلكفيماشيتكترصوصيأ

و24(-23:)03،المذراةوبانسفمنزىمملحأعلفأتثلالأرضنعمل

كثزمنأنهيكونو.شلأينوبقرعجلةيرلأالانانأناليومذلكفي!كلون"

:)7،علأوزبدأيثلالأرضفيابقيمنكلف!نزبدأيكلاللبنسنعها
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ثتهكانو،جدأمتواضعةكانتاضعيادوحاتف!ننرى!لما22(.-21

و.مثاليةصفةعليهئضفيالذيالبطريركيالماضيفي،الماضيفيبقع*محل

النبيهذاالىئ!نسَبلاحقاأصبحتالمداخلاتبحضأنجزئبايفرماذلك

صطوعاكزبألوانالمتقبلتصورهيو،مجهولبنمؤلفوهابقيحينفي،القديم

قوميا.لي!وضمويأطابعأتحملبصورو

الصور)حدى،مقاطعهأحدفيالثانا،الاصحاحلنايصور

ثابتأزيكونعؤبيتجبل(نالأيامأخرفييكونو5:هكذاالاسخلالولوجية

كئيروشعوبنسيىو.الأممكلاليهلمجركطوالتلالفوقيرتفعوالجبالراس

فيونسلكطرقهمنفيعلمنايعقوبالهبيتالىعؤجبلالىنصعدهلميقولون

سككأوصيوفهمفيطبعونكثيرلنلعوبينصفوالأممبينفيقفي....صبله

:)2،بعدفياالحربيتعلمونلاوصيفأامةعلأمةترفعلا.مناجلرماحهم

2-.)4

عؤزنبدلينما،ذاتهعؤالشعوبعلالحكم!طلقالنبؤهنهفي

الأرضعلالحقواللاممملكة)قامةوالقضاءمهمةيوكلالأخرىالمد!لات

رسوله.،،امموحههوأخرشخصالى

،االممسوح)فكرةالعبرانببنلدىؤبدتبالضبطمنىالفولالصعبمن

انماذهيخاصهرصالهلمنف!ذالالهدرسلهونحار.خاصنوعمنرسولوهو

كنابفيالخياليةالثخصيةبهذهنلتقيمرةلأوللكنو،.المختارالثعبأ

اثعيا.

تعودقدفهي.تأليفهافيثكوكمداخلةعرالحاديالاصحاحفي

يأ،،ي!ىْجأعمنقضيب)ولادةعنتنبثناحيث،متأخرلنيأولإثعيا

روحالقوةوالمشورةوالحكمةروحيهوهروحعليهيحل5،الملكداؤودصليل

للمسلاينبالعدليق!)الأرضعلحقحاكمسيكونو."يهوهغافةوالمعرفة

المنافقيميتوفمهبقضيبالأرضيضربوالأرضلباث!يبالانصافيحكمو

بلالبثر،فقطلي!و.الأرضوجهعنالرسيختفيو،ضفتيهبنفخة

معالذئبفي!كنا:البعضبعضهاالأذىتسببتعودلاأيضأالحيوانات

صغيرصىومعأالمسمنوالثلوالحجلوالجديمعالنمريربضوالحروت

125

http://www.al-maktabeh.com



تنأ.يكلكالبقرالأصدومعأأولادهاتربض.ترعيانبةJJIو;البقرو.يسوقها

لا.الأفعوانحجرعليدهالفطيميمدوالصلصَرَبعلالرضيعيلعبو

كماعوهمعرفةمنتمتلءالأرضلأنقدصيجبلكلفييفسدونلاويسوؤون

9(.-ا:)11،البحرالمياهكيم

كزنحوموجهأ،سياسةكرجلوكنبي،إشحيانشاطكلكانلقد

قدسيةووبعدالةصادقأيؤمنالمعاكأ!ش)شعيااثاكل

يرضحانالى،مماثليطئاصبصدقكانانهالافزاضفيجب،عوهعظمة

لرحوأن،يومبعديرمأتحدقال!بالكارثةالتنبؤفيالالهثورلثبهولنفسه

يتهمهوألاإلههعدالةوبجبروتالايمانيفقدألاعليهكيفيهوذال!ثعببذلك

-كوه-منقوةكثركانهاو-الغريبةالآلهةلأجليخونهألاواللامبالاةأوبالضعف

هورساتهتلكبانأيضأبصدقيزمنالنبيكانربماو.آحازالملكذلكفعلك!ا

الذيالفشلبللا،الصعويةكليدرك)شعياكانهل.اليهالالهأوكلهاالتي

حذْره،االأولىالرؤيامنذيهؤان)ذ،يدركهاكانأنهيبدو؟رصالتهينتظر

بعييهيبصرلثلاعينيهوأطصىأذنيهوثقْلالعبهذاقب"غئظ:تائلأ

والامجاءالذاقيالايحاءلكنا(..:)6فبشفىهـلرجعبقلبهويفهمباذنيهوشمع

مغاشعياوكلام.العاطفيالعاملوكذلك،كبيرأدورأيلعبانداث!أكانا

.الفكرةاتساقويمزقالمنطقعليحلفيهالحسف!نوأحيانأحدأبعدالىعاطفيأ

مارصهالذيالتأثيرسريكمن،وكلألبكخطيب)شعياموهبةفي،بالذاتهناربما

يكمن،القديمالحهدمحرريوعلىالأنبياءمناللاحقةالأجيالعلالنبيهذا

عنمتخليأبوضوحإشعيااصلوبلتقليدالبعضأبداهالذيالطموحتفسيىأيضاً

القديم.النيالىإنتاجهنامبأ،التأليفشهرة

م!ما،اليبى

ودخلتيهوذافييبثرآخرنبيهنالككان،تقريبأ)شعيازمننضفي

الوحيدالنبي-بالمناسبة-وهو،ميخاالنبي)نه،القديمالمهدقوامفيأحاديثه

الىيعودالذي)ارمياكتابففي.الأنبياءكتبمنآخركتابذكرهعلىيأتيالذي

اخلالبحتميةتنبالأنه)رمياالنبيمنغضبيهوياقيمالملكأنورد(يحقزمن

شيوخمنأناسقام)وعندثذ.)رمياباعدامفامربابلملكقبلمنأورثليم
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ملكحزقياأيامفيتنبأالمورثقميخاانتائلينالأرضجماعةكلوكلمواالأرض

كحقزتفلحصهونالجنودربعوهقالهكذاقاثلأعوذاشعبكلوكئمعوذا

عوذاملكحزقياقتلهقتلأهل.وعر!ثوامخالبيتوجبلحربأأورشليموتصير

17-91(.26:...")إرعؤبخفالم.عوذاوكل

هناومن،الميلادقبلال!عام)رمياكتابيصفهالذيالمثهدوقعلقد

رغم،السابعالقرنكايةأبيذكرلازالكانميخاالنبياسمبأنالاصت!نتاجيمكن

للكثيرلنمعروفةكانتاتهنبؤانعنفضلأ،قرنبحواليذلكقبلعاشأنه

نبؤةمنمقطعأأوردوا)رمياكتابز،الثيوخ"أنحيث-طبعأمكوببثكل-

أ(.2الينا)3:و!لالذيميخاكتابفيواردهركما،بحرفيتهميخا

الذيعوهقولأ:النبيهذاعناضافيةمعلوماتبدايلآالكابتتضمن

علرأهالذيعوذاصلوكوحزقياوأحازيوثامأيامفيالمورشتىميخاالىصار

أوالمحررقبلمنمتأخرة)ضافةالأرجحعل،هذه.(ا:1،)واورضليمالامرة

فيعاشالذينألثلاثةالملوكعهدعلعاشميخابانتعلمناوهي،الناصخ

منبالأسلميخاوأنالميلادقبل075و7!وعاميبينماأي،اشعيازمانهم

لخيثى.هيكبيرةمدينةتربيهوذاغربجنوبفيصغيربلدةوهيمورشت

ايامخصوصأوعانت،المجاورةالأقوامهجماتمنكثيرأتعافيالمناطقهذ.كانت

منهامجزءوسيونهبهااحتلالهاتمحيث،فل!طينعلسنحريبحملة

هذاوربما،اشعياالعاصمةابنخلافعلاريفياًأميخاكانبالتالي.سكاكا

بان(وشنبأ01::15،3الخطابا)مركزأورشليميقبرجعلهالذيالأمرهو

كان،ذلكمنالعكسعل،)شعيابينا،انقاضكومةالىضحالأورشليم

.26(:ا)اش،الأمينةالقريةالعدلمدينةابمثابةستبقىأورشلبمبأنيتنبا

الأقوالنفس،عددتسللبلا،فيهانقرأإصحاحات7ميخاكتابفي

الىوالنداءاتآثامهمافيواصاثيليهوذافضح:داشعياوهوضععاموصلدىالتي

أسلويهاحيثمنميخانبوءاتف!ن،الأغلبوعل.والعزاءوالتهديداتالتوبة

الحادالهجومنفس:بعاموستذكرنا(،تاليفهمنهيالتيالمقاطعفي)ثمضمونها

5والقوةالسلطانايديهمفياالذينعلىوالحماصي 11tيعقوببيترؤساء"،

يفصْحهموميخا.والابتزازالخداعوبسببوضهبهاالثعبلعامةقرهمب!
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هـصش!ونمحنهمجلدهمو!كثطونثعىلحميكلون5:الالهلانعن

يثتهون"3(.!م،)3:المقلوسطفيوكاللحمالقدرفيكاوشققونعظامهم

ومبراثه،والانانوبيتهالرجلولظلمونويأخنونهاوالبيوتوينتبوكاا!ول

والقاضيطالبالرئيىا:مكانكلفيوالحداعالرئؤتسؤلذلك2(:)2

(.00011،)3:نفسهبهوىمتكلموالكبيربالهدية

عباتأورثيممبدفيكددت-الآننعرتصرنا-كماحزقياعهدفي

قدكؤالالهمواقعف!نالعموموعل.أحازالملكأيامتوتفتكانتالق،عؤ

اصتركمااستمر4والأنصابالتماثبل)دالتعبدولكن،مانوعأعوذافيتوطدت

عؤصياقبكلهلذلكا-14(.2المقدصة)5:الراريفيالضحايانقريب

الامرةتتحولوصوت،والموتالنهببهاوصينزلرهيبأعقابأواصرائيلعوذا

6،6:16:)1حطامكومتىإلىوأورضليم ،12 فيالمنافقونيأملr(،وعبثأ:

ذلكيفعلكما،ضحاياالبكرابناثهمبتقديموحتىالذبائحب!كثارعؤاصزحام

قلت،أكاربربواتالكباضبألوفكؤيزهل5:الأخرىالآلهةأنصار

الرحمةوتحبالحقتصنعأن5:أخرثايطلبكؤأن7-6(ءذلك)1:

.8(،)6:الهكمعمتواضعأوتسلك

الفاسلةالأخلاقتصحيحب!مكايةداضعيا-عاموس-مثليؤمنلايخا

اسلملكا:ضعبهعلحكمهيهؤأطلقفقد،حتميةالكارئةويعتبرقومهلأبناء

منشَاوبهذ.المخيفةيهؤتهديدات16(.ولكن:،)6للصفيروصكانهاللخراب

بعضها،وتحميستعزيةمداخلاتمع،ميخانجوءاتفي،أخرالىحين

طابعأبحمل-أيضأضكبلا-الآخرولعضهاالقرببالمستقبل،ولاضك،يتعلق

اثوردخل)ذاا:تراءةيعدالنبيفهاهو.العالمبنهايةيتحلقأي،اسخاتولجباً

أشورأرضفيرعون.الناسأمراءمنوثانيةرعاةسبعةعليهنقيم...ارضنافي

،،صهيوننجت5،شعبهالىيهوهيتوجه5-6(.وعندما.")5:..باليف

الذينكثيرةأممعليكاجتمتتدوالآنأ:النهائنبفنائهبسمحلنأنهيؤكد

عؤأفكارلايعرفونوهم.صهيونفيعيونناولمفرسلتتدن!يقولون

يانجتودوسيقومي.البيدرالىكحزمجمعهمفدأنهقصد.ولايفهمون

كللدوثروتهملبهوهغيمتهموأحرْمكثيرلنضحوبأفتحقين...صهيون
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.(31-4:011)"الأرض

.متأخرة)ضافات،ثكبلا،تثكلأملانعدةميخاكابزفالك

صت5بكاكا،اورضليمأي،،صهيونبنت)بأن،التنبؤ"جمري،فمثلأ

أعدالها!دمنعؤسيفد-كاحبث،هناكانقاذهاتب!وصوتبابلالىتى

وليىأضورهوالثامنالقرنفيحموذاعدوكان،سابقاأثرناكاا-4(.).

نقادويعتبر.البابليالأصربعدميخانصفيوحثر.تأليقهتمالمقطعوهذا،بابل

1)1المقطعأنأيضأالتوراة : V)فالحديث،البابليالأمربعدمافزةمنإضافةهو

.المهدْمالسوربدل،للمدينةجديدصوروتثييدأورشليمبعثعنفاكبجري

.الأخرىالمقاطعمنلعددبالنسبةالأمروكذلك

المتقبلحولالنبواتمنكاملةسلسلةهو4الاصحاحانيتضمن

خاصاهتامثار2-3(تحديدأ:-3(و)5ا:)4المقطعانكانوتد،الرصولي

.التوراةدارصيبينوجدل

آخرافيليهوذاالوضاءالمستقبلعنبمداخلةالرابعالا!حاحيبدأ

الجبالرأسفيثابتأيكونعوهبيتجبلأنالأيامأخرزويكونا،:الأيام

نصعدهلمويقولونكثيرةأمموتسير.الشعوب)يهتجريلاالتلالفوقويرتفع

منلأنهصبلهفيونلكطرقهمنفيعلمنايعقوبالهيتلالىيهوهجبلالى

كثيرينشعوببينفيقفي.عوهكلمةأورشليمومنالثريعةتخرجصهيون

أمةترفعلا.مناجلورماحهمسككأسيوفهمفيطبعونبعيدةقويةلأمميخصف

ا-3(.مابعد،)4:فيالحربولايتعلمونصيفأأمةعل

4(من-2ا:)2المداخلة،حرفيةتكونتكادبصورة،يكررالمقط!هذاان

تفسيرمجبكيف.كلماتبضعتموضعحيثعنها.هامنفيختلف،اشعياكتاب

دارصي)ن؟مختلفيننبيينكتا!داتهافيالنبؤتردأنحدثكيف3الواقعةهذه

الذينفالباحثون.غتلفةبأشكالالأمرويفسرونالت!اؤلاتبينيتوهونالتوراة

منأنهيعتقدون(ميخاأو)إشعياالنبئِنأحدتألبفمنالمقطعهذايقبرون

ونظرأ،المداخلةبهذ.لاعجابهنظرأالآخرمناقتبهاحدماكونأنالممكن

النخ.طريقعنبل،صاعيأ)لي!جرىذلكعدوان"الاحباسلدقة

لفافةفيالمقطعهذاقرأكليهماوميخا)ضعياأنآخرونباخونويفزض
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لانعرقه.صابقنبيالىتعوداليناتصللماتنجو

الناخينتجلمن)ضافتهاشئمالمحيةالمداخلةأنالثالثالبعضوشتقد

فيمصلحةللمحررينكانحيث،وميخا)شعياكتا!منكلعلاللاحقين

ستقبلحولالنبيْينلنبوءاتوالكئيةالقاصيةاللهجةمنمانوعأالتخفيف

شعبهما.

يكونوالموميخاعاموصمثلانبياءأنالأخيرالفئةهذهمنالنقادويرى

خطلالىالاثارةلناصبنلقد.الههاخانتالتىلإصراثيلأملبصضأئيرون

أنبياءبوسعيكنولم،العزاءعمريتضمنالدينكانداثما:الرأيهذامثل

امكانيةوفيالههفيأملأيدون،المختار"الشعبيزكواأنالثامنالقرن

كانتالأفاقتلكانتماماأخرامر.المحددغيرالمشقبلفيولوكفرانهاعشحقاق

كتلفة.أزمنةفينحتلفةبأضكالتزا.ى

نقادلدىزائدأاهتمامأاجتذبوالذي،ميخاكتابفيالأخرالمقطع

الصغيرلحمبيتلمدينةعظيمبمجدالمؤلفيتنأحيث(،-ه2:هو)5،التوراة

بينتكوقانصغيؤوأنتافراتةلحبمبيتياأنتاما5:عوذاغرب-جنوبفي

القديممنذوكارجها!رائلعلقسلطالكونالذيلمطيخرجففكيهوذاألوت

بقيةترجعثموالدةولدتقدتكونحيناالىيسلْمهملذلك.الأزلاياممنذ

.الأرضأقاصيالىيتعظمالآنلأنه.يثبتون...و.اصراثيلبقالىاخوته

صلامأ،.هذاويكون

اليوداللاهوتيرنرأىلقداالمداخلةهذ.فيالحديثيجريوعئنعئم

هنارأىحينفي،الحيالي(الرصول)،المسوح"تجولنبؤفيهالاحقأ

بيتز-الأناجلبموجب-ولدالذيالمغيسوعتجولنبؤالأوائلالمسيحيرن

البهوديالعتليدولازال42(.يو7:ا4-5:لو2ا-2:5)تبالذاتلحم

النقاديخصفيااما.الآنحتىال!نظريتينبهاشينيتصكانالميحيواتقليد

يعتبرفبينما.مبخاكتابمنالمقطعهذابخصوصحاسمافتراقببنهمفيوجد

الملكبولاتيتعلقوأنه،)عخلالولوجيطابعوبلا،النىتأليفمنأنهالبعفى

:قارن)مثاليأملكأنييرىأنيحلمنيمنأكزكانالذكطحزقياايهوفي

أخروننقاديذهب(،حزقياق.وأماله،العذراء"حولالمعروفةاثعيامداخلة
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اضافةهزلاءكزيةوتمتبىها،صرفأاصخلا!ولوجيأمنزىالمداخلةهذهمغال

العظمةحولالمداخلةفيالموجودالتصورأنهيذلكزوالحجة.متأخرة

مرحلةفيلليهوديةممئزتصورهو،(الأرضقاصيtالى)5المتظرللملكالئمولية

قدكاناكليهماو)ضعياعاموسف!ن،نعرتوكا،لكن.اببليالأصربعدما

ففطلي!يحدداليهرذيالالههذاأنوحولعؤللطةالكوقالطابعفكرةصاكا

،حالايةعل.الأخرى،،الوثية)الث!عوبومصائربل،اصرائيلمصاءير

أياممنذ،القديممنذكارجهابأن،المت!لط"يصفالذيالمقطعأنفيشكلا

للمخفمىالأزليالأصلحولفالفكؤ.النصعللاحقة)ضافةهو"الأزل

تجلالثالثالقرنقبللي!اليهوديةالديانةفيتكونت،،المسرح1،المقبل

3-4(.1::)يوالميحيةالىانتقلتبعدوفيا،الميلاد

فكما.ذلكمنبابسطتفرفالمألةالصنيرلحميتلمديحبالنةأما

الممخدللملكصليلأسيكونالمخئصأنبرونالأناصحابكان،أشرنا

17-12(.صم)1لحميتمنبالأصلكانوداؤودداؤود،

مد!يهمدبىمعي

لهوكانلم!-7!(،)2يهوذاعلملكأمنىْابنهأصبححزقياموتبعد

وخلاعىعوذامنالآشوريينجحافلرحيلأدىلقد.عامأعراثناالعمرمن

وفي.مموذاصكانكدثةالى،القريسنحريبوموتالحصارمناورشليم

ملوكفاضطر?655-671()بانيالوأشورأسرحدون،شحريبخليفتىعهد

احدوفي.الآضورفيللملوكالموالينالعادينالتابعينبدورللقبولعوذا

التبيةتلكربماكانت.الأتاؤدفعبخصوصمنىكريرالأضوريةالتسجيلات

الآثورية،العباداتفيهابما،الأجنبيةللعباداتسحتالقالأسباباحد

قرننصفحواليملكالذىفىْالملكأيامعل،عوذافيممكنانثاربأوسع

عهدفيماك،جدبدنمن.ففطستبنالعرشعلبفيالذيأمونابنهوأبام

معبدفي،،(الماءجند)5الماويةالأجرامعباداتادخالرسياتمأحازالملك

....عؤعيقفيالرعمل"منىان.الأخرىالمعابدوفيبأورثيمعؤ
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وعبدها.السماءجندلكلوسجد...أبؤحزقياأبادهاالقالمرتفعاتفبنىوعاد

Y(عؤليتداريفيالسماءجندلكل...عؤليتفيمذابحوبنى Iمل

للملكا!اضعينالآخرينللحكامبالنبةك!اعؤلملوكفبالنبة2-ه(،:21

له.اجلالهمعنالنعبيرطرقمنطريقةالسلوكهذامثلكان،الآضورى

التى،المحليةالكنعايةالآلهةعباداتجديدمنانتعشتالوقتنفسفي

القدكةالطريقةجديدمنبعثمنئىأنكا.حزقياعهدفيللملاحقةتعرضت

علمثالأنجفسهوأعطى،البكربالأبناءالتضحيةطريقعنالآلهةاسزحامفي

لأيالواضحكيرمن،.عرقة)ضحبةقدمهأي،،النارفيابنهوعثرا:ذلك

مولك،الفينيتىالالههوالمقصوديكونفقد،المريعةالتضحيةهذهتقديمتمْاله

الملوككتابوشبئنا.بالذاتيهوهيسزحمأنالطريقةبهذهأرادمنىيكونوقد

عنيفيالثرعكلوأكزونوابعجانأواستخدموتفاءلعاف)أنهنفسهمنىْعن

كانولكنه،عوهاغاظةتقصدلممنثىأنطبيعي2(.ا:'tمل)2لإكاظتهيهوه

ا،جنية،فيهابما،الأخرىالآلهةايضأيسزضيأنما-لأحوال-تحبأيثماء

يهوذافيالوحيدهوالملكيكنلمولربما،يهوهعنجبىوتأتزيدبلتقللاقدالتى

النحو.هذاعليفكرالذي

أمونوابنهمن!ىعهدفي6الوثنية)انثارلايلقىأنممكنأيكنلم

أورضليممعبدكهةبينمنخصوصأ)الأمناءعوهعبدةجانبمننشطأاحتجاجأ

جهةمنجوابيةقمعاعالبدور.الاحتجاجهذالايلقىوأنوالأن!اء(،

فىْأيضأسفكاقدأنهحولذكرىالثافيالملوككتابلناحفظلقد.الحكومة

المصاثر(فيالمؤكدةغير)الأصطورةلاحقأونشأت16(:)21جدأكثيرأبرئأدمأ

بعدبمنشارتطعهجرىالذي،)شعياالنبياستثهادعنأسفرذلكأنحول

منثى.الملكمنبأمروذلك،شجؤجأعفي)دخاله

أمونبعدالتالىالملكأيامعلعوذازعؤلديانةبالنسبةالوضعتغيرلفد

وفي(صنواتثمافيعمر.كانحين)مم!عامالعرشاعتلىالذي،يوضياوهو

ضد،البلاطفيجديدانقلابأورضليمفيجرىفقد.جدأكامضةظروتظل

وفتنأبا+لهالهعؤوتركلهاوسجدالأصامعداتدكان-أبؤ-ثلماالنيأمون

الملكعلالفلأشينجمغالأرضثعبكلضرب.بيتهفيلللككيمحلهأمونعيد
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02-24(.21:ول)2،كهعوضأابنهيوشاالأرضضعبوملكأمون

أنصار)الأحداثهنهفيبهقامماثورالىمباثرةاثاراتالمصاثرفيتوجدلا

،بالذات،يوضياالجديدالملكعهدفيولكن،والكهنةالأنبياءثوائرأى،،عؤ

بجرلملكن.الأخرىالعباداتشدعوذافيحاع!ماانتصارأعؤعباثةأحرزت

أنهويبدر،السنواتمنعقدينبعد!انماللعرشيو!ثيااعلاءبعدفورأذلك

دخلتالذينالأنبياءمنثلاثةأصواتذاعتبالذاتالزمقالفاسلهذاخلال

ارميا.وخصوصأوناحومصنياوهمالتوراةزكبهم

جوهريأ.تغيرأالنربيةأسيافيالياصيالوضعتغيريوشياحكمبدايةمنذ

.الاصتقلالعلوالحصولالآضوريالنيرخلعمنمصرنمكنت،655عامففي

صوريااراضيالاسقوثِنقباثلاجتاحتالابعالقرنثلاثياتكايةوفي

ممبر،حدودووصلت،الثمالمنقاثمة،لأثورالحاضقينهونلطين

تجنبمن-هيرولوترواية!دقاما-اذابساميتيكالمصريالفرعونوتمكن

المدنمنوكيرهاعسقلانلكن.كبيرأ-لاؤدفعبعدفقطتلاصقوثيالاجتياح

اننضتقد626عامفيأما501(0ا:هيروثوت)وكبتاحتفتالفلسطينية

انضمواالذينوالاضوثيونالميديونهجمذاتهالوقتفي.المتلةالجديدةبابل

ايديوناحتل614عامفي.الرقمنالآثوريئالامبراطوريةعلاليهم

ملينةللامبراطور!ةالتدممةوالعات)الربخا(أثورمناثرهمةالمناطعة

منواقزبوابينمفط!النأواببلونايديرنمحتدضد612محامزأما.أثور

نتى.هالأثوديةاللولةزالرن!ةالمدينة

مجملالليالبزصنضاالنيمحنالوارتالقليلةالمعلومك)ن

كلمو"وانحز!اابئأمرياابنجدلاابنكوثيابنكانبأنهصطتيدنا،اعمه

كانلاذا.:ا(1)،عوذاملك...يوشياايامفي)اليه،عارت...عؤ

هوكوننستس!بهماف!ن،حزتياللملكيعودصنيامحلأللةسلملةفيالأخيرالاسم

تمامأ.ممكنأمروهذاملكيةأصولمنصنفيا

ذات،فقطاصحاحاتثلاثةاليناوصلالذيصنفياكتاربنصيتضمن

الثامنالقرنيننبواتعلىقباسأ،عاملثكل،عاديأيكولىيكادمضمون

علىمريعأعقابأوأورضليميهوذابمعاقبة-النبيلسانعلى-يهددفيهوه.والسابع
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المكانهذامنوأقطعاورشيمسكانكلوعلعوذاعليدىوأمد5:خطاياما

السماهلجندالسطوحعلوالساجدينالكهنةمعالكماريماصمالبعلبفية

لموالذبنعؤوراءمنوالمرندينبملكوموالحالفبنبيهؤالحالفينوالاجدين

فيولكون...قريبعؤيوملأنعؤقداماسكت.عنهصألواولاعؤيطبوا

وفي.كريبألباسأاللابسينوجمغالملكوبنىالرؤصاءأعاقبأقعؤذبيحةيوم

)1:4-9(.وعأ"ظلماصيدهمبيتيملأونالذين...أعاقباليومذلك

كزة5:الأجنبيةالثعوبكلعليقفيأنعوهيتوعدأخرمكانوفي

عقرونويطرثونهاالظهيؤعنداضدود.للخراباضقلونومتروكةتكون

يد.يمدو...ساكنبلاأخربك)قالفلسطييينأرضكنعانيا...ئستأصل

المدينةهىهذ....كالقفريابةخراباًنينوىيجعلواشوريبيدوالمالعل

،5،13-4:)2،كيرييسواناقلبهافيالقائلةمطمئنةالساكنةالمبتهجة

.)15

فيهبما،الدقيقالتحدبدأمامالفرصةلتيحالنبؤمنالمقاطعهذه)ن

زالتلا-فينوى612عاميوىصقوطقبل:فيهقبلتالذيللزمان،الكفاية

من)أضور!د!حققيأخطرأ-ولكنمبنهجةمدينةبمثابةلل!نيبالنسبةموجودة

منللمزيدامكانيةهنالكو.626بعدأى(،المهاجمينالميدلِنوالبابليينخلال

للالهةيبدونزالوالاالذيناولئكعاجمفصفنياةالنبؤهذهتاريختدقيق

وجههاالتىالحاسمةالضربةالىيلمحأنثون،الأخرى،الوثنيةاوالآضورلة

6عامليوضياالديقالاصلاحاجراءتملقد.العباداتتلكالىيوضياالملك rr

-علالنورراتصفنيانجؤةأنيعنىمما(،لاحقأكهسعحدثماهذا)و

للاصلاحالاعداديتمكانحين،الميلادقبل622و626عاميبين-الأغلب

أنبياءمنأخربعضأبما-صفياأنفيالشكعدميمكنو.عوذافيالدينى

.المذكورللاصلاعالايديولوجيالاعدادفيثاركبلذلكيعرفكان-عوه

لدىهولماخلانا-عوهكضبيثيرلماذامفهومأيصبح،الحالةهذهمثلفي

حتىلاوالرئيسيةبالدرجةالاجتاسالظلمليساثعيا-لدىحتىوعاموس

العبالةمالةبالذاتبل،العليابثرائحهمتمثلأ،للعبالأخلاقيالانحطا!

بقية)يبيدسوتيهوهانيعلنفصفنيا.الأصناموالوثنيةللالهة-السجود
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هكذاو،الوثيةللالهةيتعبدرنالذينالدينرجالوالكهتوأولئك،البعل

يوثباالملكبمساعدةمنافسبمعل(عؤبيت)أورضليممعبدكهنةقفىبالضبط

انهمع،حيويأوملموصأهدفأمداخلتهمنيبتفيالنبيكانلقد.622عامفي

معتاثة.تقلبديةلحطةوفقأبناها

والرؤصاءيمارصهمااللذينالحداعوالقسرصفنيايذكرثلاثةأومكانبنفي

غضبيومفيانقاذهميستطيعذهبهملاوفضتهملااأنيذكرك!ا،القضاة

في"بقولونورياءعنعوهباصميفمونالناسفهؤلاء18(،:)1،عؤ

لا:منهيرجىيثيءلاانهأكط12(،:)1،ييءلاويحنلاعؤانقلوبهم

لاو،الريرةالأعمالعلعقابلاوالحسنةالأعمالعلمكافأةلاومعونة

:الأحوالمنحالبأيذلكلهبميغفرلنعؤلكن.أيضأمنهالحوتيتوجب

كرومأيغرسونويسكنوكالاويوتايبنونوخرابأبيوتهموغنيمةثروتهمفتكونا

و،عسكرىبهجوبميتنبأصفنياأنالواضحمن13(.:)1،كرهاسربونولا

يصرخ...جداصريعوقريبعؤيومقريب):العاجلالقريبفيذلك

الرفيعة"الرتعلوالمحصنةالمدنعلوهتاتبوقيوم...مرأالجبارحيئني

الآضورينيكونراانكلكنلاففم؟النبييلمحعتلينايالى16(14،0:)1

بينهمفايخوضرنالواتتلكنيكانواهؤلاءفكل،الميديينلاوالبابلِنلاو

الاضوئيينجانبمنجديدهجوميقعأنعتملأكانالأرجحعل.مميتأصراعأ

(4)ْ.كبيرةبغناثموذهبواوالحرابالموتمعهمجالبينفلسطيناجتاحواالذين

كرأقس!أيثغلفهو.بالتعزيةالخاصالجزءعنتهنبؤفيصفبايستغنيلم

منيهوهيومفييهوذايطهرأنبعديهوهبأنالنبيييدوفيه،الثالثالاصحاحمن

اصائيلبقية.عوهاصمعلفيتوكلونسكينأوبائسأضعبأ"سئبقي،الحاطين

."مخيفلاويربضونويرعونلأضهم...بالكذبيتكلمونلاو)ثمايفعلونلا

أعداءهاوسيطردواصرائيلعلىبهحكمالذيحكمهعوهسيلنيعندثدو

3)،شرأبحدتنظرينلا.وسطهفيعوهاصرائيلملك5:لبهبنفهيقول

:11-.)15

بروحيةقأخرةإضافاتاتوراةنفادرأىبالذاتالجزءهذافيأنهالمميزمن

.301-601الأولالكتابالتاريخهيرودت)01(
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كلستعتنقهااليعوهديانةتمجيدواصراثيلينتظرالذيالمستقبلتمجيد

حيث،متأخزاضافة(01-9:)3المقطعالباحثونيعتبر،مثلأ.الثعوب

عوهباصمكلهمليدعوانقيةضفةالىالثعوبأحؤلحيمثدا:وعدهيطلقعوه

يقدمونمتذدئ)كالمتضرعونكوشأنهارعبرمن.واحدةب!ليعبدوه

أيضأ02(-41:)3الاصحاحهذاكايةأنالىالدلائلكلليرو.،تقدمتى

في.البابليالأصربعدمافتؤفيالأرجحعل،لإحقعررقبلمن)ضافتهاتمت

بينالمبئدينكلو،الموصمعلالمحزونين"جممعبأنعوهمنوعدالمقطعهذا

لأفي.لللامجمعيوقتفيوبكمأقيفيهالذيالوقتوا:الأخرىالثعوب

أعكمقدامسبئيكمأرذحينكلهاالأرضشعوبفيتشيحةواسمااصيركم

عارستعرتعوذالأن،الكلامهذاكتابةصفنيابوسعكانماأنهواضح.،...

زمانه.منترنربععنيزيدمابعدفقطالبابل!السي

النيوصفكان:صفنيانبؤيخصفعطأخرىملاحظة)بداءبنا!در

يبو-ماعل-حركتالقالدوافعأحد،للعالمالرهيبةالمححمةيوم،عؤليوم

القرونزتأل!فهاتمكلألوليكيةجنالزيةسلاةوهي،النهيؤ،المرثاةأمؤلف

باللاتينيةكببتالق(،15:)1سففاعاؤحرفيأنكرر"المرناة"ف.الوسطى

,diesire:"،للأهكذا dies"،هايومذلكهالظايومأي.
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8يمعو"سبىك!ي

.ناحومهوعوذافيأخرنياتهنبؤبطلقكانسفنبامعواحدوقتفي

:هكذايبدأاسمهيحملالذىالكتابو.فقطواحدةنجؤمنهوصلتناولكن

وطنأنبعنىهذاا(.:)1"الألقوضيناحومرؤياسفر.نينوىعلوحي)

،.القوش5المفبراليهوذيةالمدينةهوناحوم

ئلاثةمنيتكونفهوصفنيا،كابمنحتىأصنرناحومكناب

اختلطتوصفهوو،عؤجبروتولعظمةوصفهمنالنييبدأ.اصحاحات

مع،الصحراءوالعاصفةاله،للبدوالقديمالالهسمات،غريبنحرعل،فيه

كبارالحابوطريقهالعاصففيوالزوبعةفيعؤI:العالمكلالهصورة

أماميففمن.فبهالسنهينكلوالعالمووجههمنترفعالأرض...رجليه

هووالضيقيومزحصنعؤهوصالخ...كضبهحموفييقوممنوسخطه

7(.-2:)1"عليهالمتوكلينيعرف

يهؤعلالمفتكرخرجامنهاأنهوذنجها،ينوىضدغضبهيهو.وجْهوالآن

هذاوأطلقحكمهحددقدعؤان؟سنحريببقصدالنيكانفهل،.ثرأ

اعادكعوذاياعئدى...بعدمافياسكمنيزرعلا5:أضورعلالحكلم

-1،:)1،كلهانترضتد.المهلكأدنأيخكهبر!ودلافانهنلوركأوفي

؟(.5

الأضور!ةالامبراطوريةتلئتحينتألهفهاتمثدظ!ومنبومةأنالواضحمن

بعد،احئلتقدبوىتكنلم.اليد!نواببلعناعدالهامنالضربكيول

منعانتالتىالثعوبكلأسماعالىفلكأنجارتناتوعاصرةكانتلكها

.الميلادقبل613أو614محامأي،الأضوريالنير

جمبو،،الأصودمأوى)،العظيمةالمدينةصقوطمثاهدناحوميورد

الوطصوتا:بالصوركنية،لامحةبطريقةالمثاهدتلكيرصمبأنهالاعترات

اليفولهبوتنهضفرسانوتقفزمركباتو!فوخيلالبكْررعثةصوتو

ابخوديستطعلن،،للجثثنهابةلاوقتلىوفرةوجرحىوكزةالرمحبريق

الآضوريونالعسكريونالقادةأما،الأعداءهجومأماميصمدواأنالآشوريون
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ت!ببهاأضرركانتالقالكوارثلأجلعؤاتقامانه.خوفهبممنفيختفون

ها5:لنينوىيقولفيهؤ.بأثورمثلهامصلالبالأنتنزلالقو،لاصرائل

نمزتتطاكزتwبابواكيرتينأشبارتلاعكبغ5:ثم،،عيكانذا

ولاتكوكالجرادرؤساؤك....أرضلثابوابلأعدأ+يكننفغ....الأكل

يُعزتلاوفتطبرالثمىلرق.البرديومفيالجدرانعلالحالةالجرادكحرجلة

عللأنهعلبكبأيدعميصفقونخبركيصمعونالذينكل....هواينمكاكا

.14(-5:)3،الدوامعلثركيمرلممن

الق،ال!لأيةوالارتياحأحاسيى،الأحاسيىهذهالمرهيتفهمأنجمكن

الأخرىالثعوبوكلبل،اليهوذيينقلوبوناحومقلبفقطلي!تملأكانت

يدملماثامتالفرحهذالكنو،التيلأثورنيرتحتقرونأترزحبقيتالق

بابل.هوالرقزاخر،"جارحضىأثورمننجدلا.طويلأ

"ث!اهم!ه!!يم!ه081+مثرمة-دد

يوثياالملكعوذافيالعرشاكلالميلادقبل064عامفي،سابقأذكرناكا

فقط.صنواتثمافيابنكانالذيأمونابن

لهذااحعناليمديحمناثافيالملوككتابفييوثياحكمحولالروايةتبدا

المستقيمعملو....أورشليمفيصنةثلاثينو)حدىومَفك....ا:الملك

فيو،.شمالألاويمينأيحدلمو.ايهداودطريقجمغفيصاروعوهعنىفي

حولهالروايةشغلتاصتثائي،حدثجرىحكمهمنعرالثامنالعام

23(.-22مل)2كامليناصحاحين

فياوريثليمفييهؤمعبدالىثافانالكاتبالملكأرسلالمراتإحدىفي

.هناكالأضياءبعضيصلحونكانواالذينللعمالالأجردفعهيوبيطةمهمة

قدا:هائلأخبرأأخبرالذي،حلقياالأولالكاهنشافانالتقىالمعبدفي

ياقيثم".فقرأ.لافانال!فرحلقياوصفم.يهوهبيتفيالريعةسفروجدت

سفركلامالملكسعفلماا.يوشيااماميقرأهاوالقصرالىبالكتابشافان

فتنبأت،اثررةلأجلخلل!اليةالىتوجهواذلكبعدو.،ثيابهمزقالريعة
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هلىامحلضرأجال!ثانذاهاعؤتالهكذاا:عوذالثعبمرحبمصبرهنه

نركوق&Iأجلمن.عوذاملكترا.الذيالسفركلامكلصكافهعلوالموضع

هذاعلكضيفيثتعلايدعمعملبكلينيظوفيلكيأخرىلألهةوأوقدوا

عؤقالهكذا.لهتقولونفهكذا....عوذاملكوأما.ينطنىءلاوالموضع

ماسعتحينعؤأمابمتراضعتوتلبكرقتدأنهاجلمن...اصرائيلاله

ثيابكومزقتلفةودهشايصيرونانهمسكانهعلوالموضعهذاعلبهتكلمث

،بلامقبركالىفتضمأباثكالىأضمكهانذالذلك....اماميبكيتو

22(:15-0)Y.

عوذاورجالجمبع)حيث،بأورئليمعؤمعبدالىيوثيايتوجهذلكبعد

الكبروالىالصنيرمنالثحبوكلالأنبياءوالكهنةومعهأورضيمسكانكل

عهدأقطعو....عؤبيتنيوُجدالذيالثريعةصفركلامكلأذاكمفيقرأ

كلوالقلببكلفرائضهوضهاداتهووصايا.!ظوعؤوراءللذهابعؤأمام

عندالشعبجميعوفو.السفرهذافيالمكموبالعهدهذاكلاملاتامةال!نفى

3(.-ا:)23"العهد

وأمر،:،العهدهذاكلامابتنفيذالملكبدأ،المهيبالاحتفالهذابعد

منئحبرجواأنالبابحراصوالثانيةالفرقةكهنةوالعظيمالكاهنحلياالملك

أحر!اوال!اءأجنادلكلوللساريةوللبعلالمم!نرعةالأنيةجمغعؤهيكل

عوذاملوكجعلهمالذينالأصنامكهنةثىولاقدرونحقولفي(ورضليمخارج

للبعليوقدونوالذينبأورضليميحبطوماعوذامدنفيالمرتفعاتعلليوقدوا

خارجعؤبيتمنالساريةواخرجالساءأجنادولكلوالمنازلوالقمرالغ

الغبارفرىوكبارأصارتانالىدقهاو...احرقهاوقدرونوادىالىاورشليم

للشص!عوذاملوكأعطاهاالتىالخيلابادو......الثعبعامةقبورعل

المرنفعاتو...بالناراحرتهاالمىمركباتو...عؤبيتمدخلعند

لكموشوالصبدونيينرجاصةلعشزوتاسرائيلملكسلطنبناهاالق...

قطعوالتماثيلوكسر.الملكنحسهاعمونبقكراهةولملكومالموأب!ننرجاصة

فيالقالمرتفعاتبيوتجمغكذاو...الناسعظاممنمكانهاملاوالواري

علهناكالقالمرتفعاتكهنةجمغنبحو....يوضياأزالها...السامرةمدن
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جمغالملكوأمر.أورثليمالىرجعثمعليها!ئصعظاموأحرقالمذابح

لمانه.هذاالعهدسفرفيمكتوبهوكماالهكمليهؤنصحأاعملواقاهللأالشعب

فيلكنو.أعوملوكواصرائيلملوكا!امكلز...الفصحهذامثلئعئل

لمو...أورشليمقليهؤالفصحهذافبل!وثياللملكعثرالثامنةالسنة

كلحسبقوتهوكلففهوكلقل!بكلعؤالىرجعقدمثلهملكقبلهيكن

23(.)الاصحاح،مثلهيقبملمبعدهوموصىثريعة

بهوعدماعكسعل-وعؤأنالىلثرفسوفقليلاالحديثاصتبقْنااذا

والغيرةضديدمللثما.،!فاقةبكل،للجميلنكرانأأبدى02(-:)22

فراضهعلبمتلممنىالكافرلجذهخلافأ،فيوشيا.يوشامثللهالوفاء

ضدالمعركةأثناءفيبهأصيبالذيالأعداءسهمبببماتبل،بلام

906(.)عامنخاوالممريالفرعون

الاصلاحتسميةأعلا.وُصفتالقالحوادثعلىيطلق،المعاصرالعلمفي

لحكمعثرالثامنالعام:الكفايةفيهبمادقيقتأريخذاتهيوليوضياالد-كل

لأولو-العبرانيينلدىظهرالعامهذافي:الميلادقبل622عامهويوثباالملك

السلطةقبلمنوأورشليممبدكهنةقبلمنرسميأبهممزفكاب-مز

،(موصىأعطا.الذي،العهدكناب)أو)،الثر!ةسفرأأنهعلالحكومية

:22مل2)ذاتهعؤاحكلاموكلاممنفيهمابكل،أوعى"الليالفرهدا

8511523:25).

بطريةكرنااذا-ككا،!وضيااصلاخحولالتورامةالروايةقراعةبعد

نصفب!عوالالاصلاخقي:التالهةالاصتَاجكالوحدفانصلأن-منطقية

المحيةالكعانهةالباداتوالأجنعةالعباداتأنصارعوذافييحكمكانقرن

الالهانركمو.أمونومنىالملكلانالعباداتهنهرعىقدو،،Aثيةال"

للعباداتكانالذيالنفوذتناميفان،عؤهوزالماكانلليهوذيينالقومي

مأعؤكهانبهببةكان)ن،جذرياأذئيلحقأنيحبكانلكهنتهاو،الوثنية)

منيعانونبأورشليمالرثييعوهمعبدكهنةكان،ذلكعنعدا.بمداخيلهم

يقبلواأننيةلديهميكنلمو،ذاتهالالهلهذاالأخرىالمحليةالمقادسمنافسة

الىبتطلعونأورشليمكهنةكان.متساولةمعابدبينالأولالمعبدبدورلمعبدهم
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الفرصةينتظرونكانواو،لثبمالدينيةالحياةفيميطرةاحتكاريةمكانة

امانة.تلكيثغلوالكيالملائمة

الطفلأنومعروت.سنراتئ!ايعمر.كانحينالعرضيوثيااكللقد

المحيطةالجماعاتمختلفأيديفيلعبةالأحوالهذهمثلفييصبحالملك

يفاعةصنواتمنذ-ربمااورضليمجدكهنةتمكنكبفنجهلنحنو.بالبلاط

يثعر،كانالملككبرعندماو.لنفوذهمللا.مخضعينبوشيايطؤعواأن-الملك

بالمقابلو،أورشليمبمعبدالمرتبطالجبارالكهنوتدعمالىبحاجة،يبدوكما

معصراعهفيالملكيةالسلطةالىالارتكازامكانيةعلبدور.الكهنوتحصل

تلكيفؤتفلم(،الرينِنعؤكنةوالأخرىالآلهة)كهنةالمناف!ةالفئات

الامكانية.

لاجراءملاءمةا!زالعامالميلادقبل622عاماعتُير?13Lمفهومأليى

معالحدثهذاتطابقالصدفةبابمنيكونلاقدلكنو.الد!الاصلاح

الغاءكثيرأالمخيفمنيعدفلم.الآثورلةللامبىاطوريةالأولىالحربيةالحساثر

عؤ.معبدمنالثمسمركباتوخبول)زالةوالسماء،)جندعبادات

قبلالكبيرالد-كيالاصلاحهذاخهيثةو)عدادتمقدأنهالافتراضيجدر

بوسهاكانالتى،الواسعةالسكانجماهيرعنخفية،طويلبوفتالفعلياجراثه

أ،لئكعنخفيةو،التقيديةالقبيةمقادصهاتهديم)زاءالرضىعدمعنالتعبير

و.الأخرىالعباداتوأنبياءكهنةعناي،الأصاصيةالضربةنلقواالذينالناص

الفرْضذلكالد-كيبالا!لاحيرتبطانايضأالصدفةبابمنلي!يكونقد

عبوديةفيالعبريالعبدبقاءفؤمنبالحدالقا!طو،الشريعةسفر)فيالمدؤن

خلال،لحبدهيوفرأنمُلزمَأكانالسيدأنعلماً،صنواتصتلتكونالديون

بيدركمنوغمكمنتزؤء5:العيثىمسبباتبعض،تحرير.منالأولىالفؤ

14(.-12:معصرتك،)15ومن

بتبجةالعباداتغنلفنجا.الدولةصباصةعلطرأتالقالننبراتان

الواصعةاليهوفيالثعبجماهيرعلالتأهيروالحدةمنكانتالدكلالاصلاخ

تبريرأوتعيلأالبدايةمندكلنحونهالاصلاخمدبرئجعلتأكاللرجة

المبربةوفاعليةا!ثرالطريقةكانت،كهذحالةفي.رسينينايدورلوجِن
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صفنيا-قربة-منالأننعرفصرناقدو،،عؤ)راثة)الىالاستادهيجيدأ

عؤ.أنجباءذلكفيبؤبهكاندورأفي

كيرالأنبياءجهودأن-المز-هذهاعتبرواالاسلاخمدبرئيبدوأنلكن

في،فبز5قدبأنهالعبامامالاعلانهووألااضافياجراءالىفلجأوا،كافبة

منمنيأالسنواتئاتهناكبتىقديمكتابعلأورضليممعبدنحابءأحد

هووموصىالمشهورالقدبمالنيبيد،مكتوبأالكتابهذابأنوالجميعتبل

اصرائيلشعبالالهبهاأوصىالق،،6يضالفروالثهاداتوالوصايا"يتضمن

معبدفيالأولالكاهنحلفااللقيةعناعلنلقد.نفسهموصىالنيعبر

الملك)ن.خللةهيهيةذاتنبئةالكفابمصداقيةعلضهدتوأورشليم

الزمأنهأى،عؤأمامذلكبعد،عهدأقطع)،الآننعرتكا،يوشيا

ولا.،الريعةسفر"فيالمتضئنةالفرائضبتنفي!(الشعبباسمهووباسمه)

مبدقياثةمعمسبقاتفاقعلىكانيوثياانزللحظةلووالكبنايجدر

لقد.لرجةقصtالىوتاسيأوصارمأحاسماصلوكهكانحالأيةعلو.أورضليم

عل-المهممنكانحيثزمنيةمدةأقصروفينحوجدريعلالا!لاح)جراءتم

للتفكير.الخصومأمامالوقت)تاحةعدميبدو-ما

الوثنيةالعباداتجذوراج!اثفيفقطينحصريكنلمالاصلاحجوهرلكن

الأملاق)بالةوفيبل،ومذابحهاوتملأليلها،بيوكا)تبخيىوكديموعوذافي

كانواالذينالكهنةعليُقفقلمانهصحغ.عؤلعباتالمخصصةالريفية

)مكانيةئيحوابل"،)الوثنِنلزملائهمجرىكما،المقادستلكيخدمون

ولكن،المركزيالمعبدفيبالخدمةلهمسُيح،حيثأوريثليمفيللكنالانتقال

..الالي!،الغذاءلهمتؤمنكانتثانويةمناصبفي

وأالمسجدمن)،ند!prodes،5صؤالعلالجوابفان،بالنالي

معبدكهنة:فقطواحدجوابهوالديقالاصلاحتنظيمتم(أمنلمصلحة

فقط،الأنفمنذ.الأولىبالدرجة،يقدواأنيجبكانالذينهمأورضليم

لالهالصلواتاقامةككنكان،أورشليممعبدفيفقطأي،،عؤبيت"في

.،عؤفصحاالرئييالعيدفيهابما،الأعيادتنظيموالذبلأيحتقريبواصاثيل

علو.المؤفينمنالأتيةالدخولأيضألَوافدصوفهناكالىضطف!نهبالتاليو
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التعيلأما.مثيللهيبنلمتنايأوكهتهأورضيممعبدهيبةتنامتانوالهذا

،لمحديدأ،يتضمنكانال!ينفه،الثريعةسفرانكانلذلكالايدبولوجي

الد-في.الاصلاحجمرىنييوشيانفذهاالقالأمور

الكاهنيكونأننمامأالمستبفدمن؟بعدفيماالكتابلهذاجرىالذيما

اعتخدامأعليه،عُثراالذي،الريعةصفرااصتخدامتمأنبعد)حلقياالأول

الغباريغطيهامجهولةوحيدهنخةفييقىأنالسفرلهذاصمحقد(النجاحبالغ

تمقدأنهالاعتقادجمب،ذلكمنالعكسعلى.المبدداخلامتبةرتعل

العلمولأخذ5البلادأنحاءكافةالىلارصالهاالكتابمننخاخذفورأ

يحتفظأن،الاصلاحاجراءبعدحتى،الكتابلهذايجبكانفقد.،الاصزشاد

عوفي،لكلملنرمة،فرائضووصايااتتضمنالقعؤثربعةبوصفهب!4

اليهوذلِناللاهرتِنبوسعيكنلم،الحالةهذهفي،لكن.يعيشكان(ينما

هذاعلالكراممروريمرواأن،المقدسةالكتاباتقانونكؤنواعندما،المتاخرين

.القانونضمن،الريعةسفرايُديخلواأنيجبكانبل،الكتاب

أ،الريعةسفراعلنحزأنممثريحتلالقديمالعهدمنمكانأىفي

)بالعبرية"تورااتسميةعلبعدفيماحصلالذيالجزءذلكفيأنهواضح

أنهحلقياعليهعثرالذيالكتابعنتيلفقد،مرصىبتلاليكهأو،(القانون)

أحديصبحأنككنكانأنهيعنىهذاو.f(1`:14أي)2موصىيدأعطي

كتببينكتابهكذايوجدو.الكتبتلكأحدمنأجزأوالحسةالكتب

فيممشدهاتمالتىالأفكارعنخصو!اًواضحبثكليعبر،،االحماصية

(.الحماصية)أيالبنتاتيكأخرفي،التثنيةاكتاب)نه.يوثيا)صلاحات

لاصراثيلوحيدأالهأعؤباعتبارالمطالبةعنبالحاحالتحبيربتم،التثنية"في

واحد.عؤافايهؤ.اسراثيليااسع5:الأخرىالآلهةكلعباثةباج!اثو

(5-4:)6"قوتككلومننفسككلومنقلبككلمنالهكعؤفتحب

الثاكةوالجبالعلألهتها...الأممعبَذتحيثالأملانجمغتخربون0005

أنصابهموتكسرونومذابحهمضهدعونو.ضراءثجرةكللمحتوالتلالعل

،امانذلكمناسهمتمحونوألهتهمتملأللتقطعونوبالنارصمواهـسمتحرتون

12(:2-'Y)،يوضيا.فعلهماوهذا
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واحلممالدينلأوئكالقسؤمتهىؤبنصفيةيطالبالتثنيةكتابان

جندمنلكلأوللقمرأولثسىأولهاوشجدأخرىأفةوشبديذب

منتنينهتمأيضأوهذاه(.-3-)17يموتحتىبالحجاؤارجمه...الماء

،بفرضال!نبةكتاب)ن.متميزةبوخيةأورضيممعبدوكانتيوشياقبل

أبناالقرالينتقديبموالتئدممارصةفيمنع،عوهعادةمركزة،صارمبثكل

المكانبل5:صابقاالعادةثرجتكا،مذبح)تامةفيهيمكنمكانأيفي،كان

والىتطلبونسكنا.فيهاسمهيضعأصباطكمجمغمنالهكميهؤيختارهالذكط

أيديكمورفائعوكوركمووذبائحكممحرقلألكمهناكالىتقذمونوتأنونهناك

عؤيختار.الذيالمكانفيبل....غنمكموبقركموأبكارنرافلكمونذوركم

فكل،نرىوكما27(.،6،14-5:)12"الهكبهوهمذبحعل...

منذاللاهوتيينبعضاعتبرقدو.لحلقياالعاثد،الريحةيفر"معيتلاءمهلىا

سفر"بينالمطابقةالممكلنمنأنه(بروكوبيوسوجيرونيموكريزوست)القدم

بمثئهطبعأ،،معزفين،التثنيةكابوحلقياقدمهالذياالريعة

و(الميلاديضرالثافيالفرنفي)عزراابناليهودياللاهوقيلكن".الالهي،

-خصوصأالفرنشونالماذيونو(عرالسابعالقرنفي)شينوزاالفيلسوف

عزالذيالكابمؤلفبكونأنفكرةبحزمرنضوا،الحديثالعصرفينولتير-

البارزالألمافيالباحثنشركرالتاصعالقرنبدايةفيو.موصىهرحلقياعليه

مجلدين.ؤاالقديمالحهدالىمدخلأجلمنثراساتامؤلفهفيئيهدي.ف

بالذاتخاصاهتمامبعارحيث،التوراةنقدتطورفيهامأدورأمارسكابوهو

التثنية.كتاببمنث!المتعلقةللصألة

يظهرأنبوسعهماكانالتثنيةكتابأنالقاطعبالبرهانفيتيهديبرهنلقد

بأنيؤمنفيهثيكان)الميلادتبلعرالخامىالقرنفيأي،سسىزمنفي

نعنىالكيابفيالمدونةالأحكاموفالقوانين.(ناريخيأؤجدالأصطوريالنبيهدا

زراعةمن،الأولىالدرجةفبما،بالزراعةيشتنلومرنبةحضريةجاةيعشضعبأ

جيدصياسيأنظامأوكثيرمدنايملككا،الزيتونوالكرمةزراعةالىالحبرب

أصألديهو18(،:)16(دائمينقضاةومدنيةادارةوملكيةصلطة)التطور

هرمهةببيةوستعالمبتمعفيامتيازذاتمكانةثنلخاسةفئةضكلمحلكهنة
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العبران!ننلدىظهرتالأثياءهلهكلأنيؤكدفيئيهثيوكان.الداخلمن

فيلمحى)والملوكمحمرفيفقطوبل،كنعانبلادفيئكناهمبحدضطليس

لىالأرثنثرمنالثرقالىالموأي!ةالبو!يأشاعفيهيحولونكانواالذىالعصر

دثهدتع!رذاتهالثيةكتابفيبقي،ذلكالىانجافة(.عثرا!اصالقرن

ابتدأموأبارضفيالأردنعبرزا:المؤلفهوموصىكونضدمبائرةثهاثة

الآخرالجانبفيأي،،الأردنعبر501(:)1،قاْللأالريعةهذ.سرحمو!

كرمنالجانبهذافييبشضخصفقطيكتبهاانبمكنعبارةهنهو،فه

نtلهيُقئضلمللترراة-وفقأموصىانحبنفي،كنعانأرضفياي،الأردن

الميعاد،."ارضيلرص

ئلنرمنا،الأخرىالاعتباراتمنعددالىبالاضافة،الاعتباراتهذ.

تمتاريخيأوهمأ...توليفمجردالتثنيةكتابانعتبرأن-فيتيهديراي-حسب

الذيالكتابذلكمعالتثنيةكتاببمطابقةتسمحأكاكا،)41(،موصىالىنبه

يرثيا.الملكأيامأورشيممعبدفيعليهغثر

معرفةنشطيعلا5:الصددبهذافيتيهكبْدى،اللقيةحكايةيخصفيا

أنامكانيةصمتبحدةليستو،أورضليممعبدالىاليهابهذامجيءكييةوزمن

لديه،ثكلاو،الرأيهذافمثل.بهجاءالذيهوحلقياالكاهنيكون

فيهشارك،ئدئرب!جراءجدأشبيهةالكتابظهورطريقة)ن.الأصمنارضية

تسدلماهذا3الكتابظهرأينمن...خلدةالبئة-شافانوحلقيا-عدا

هذا)زاحةالمرءيحاولأنزائدةلشجاعة)نهو،ستارهاالحكايةعيه

)42(".التار

بعضعلى-المقتطفهذا-فيتنطوىالتىفيئيهديلهجةنتفهمأنبمكننا

أما.اللاهوتفيبروفبسرراًالرجلكونبالحبانأخذنااذاخصوصأ،المراوغة

مضطرون،منهماللاهوتيينحتى،التوراةدارصيممزيةف!ن،الراهنالوقتفي

عز،"الذيالتثيةكتابمنالجزءذلك،الأدقأو-التثنيةكتاببأنللاعزاف

بأنهالادعاءواختلاقه-تئميوشياحكمأبام،السنواتتلكفيحلقاعيه

..03ص6491موسكوالتوراةمنشأالقديمالعهدإلىموجزمدخل.ليتيهديم.!.)؟ه(

.276صالسابقالمربع)42(
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،.تديمة"نحطوطة

ظروفيظلفيفورأيُكَفانشأنهمنكانالنوعهذامنتزييفأإن

كُتبالقللمرادالعلييالتحيلأساليببواسطةذلكو،المعاصرةكظروفنا

كتب.الخ،واللغةالأصلوبوالخطبتحليلاو(الجلدأوالورق)النصعليها

ليىبقاموسبتمتعال!نيةكتابانلرحأنيمكنكيف):يتاءللردسأ.

أطوارذات،سلةبلنةبل،القديمةالنصوصأسلوبليسبأسلوبوقديمأ

نأالطبيسومنr(4؟".))رميالعصر،السابعللقرنمميزة،خطابية،واسعة

مدبرفيمنأخرأحدبباللاو،الملككاتبشافانبباللاوحلمابباليخطرلا

لكنهم،.أصثلةهكذايطرحأنيمكنهمعاصرعممنماأحدأأن،التزيفهذا

سؤالعلجوابأ،عليه،عزوااالذي،الكتابيتضمنأنعلحرصوابالمقابل

الكتابمصيرهاأورشليممعبدفيالضياعوالنسيانكانكيفولماذا:آخر

الذيال!نيةكتابنصفيضمنالذيالجوابهاهو؟موصىبيدكتِبالذي

أمرتمامهاالىكتابفيالتوراةهذهكلماتكتابةمويىكئلفعندما":اليناوصل

ضعوهوهذاالتوراةكتابخذواقائلأيهرهعهدتابوتحاملياللاويينموصى

تمردكمعارتَأنا،في.عليكمشاهدأهناكليكونالهكميهوهعهدتابوتبجانب

فكميهوهنقاومونصرتمقداليوممعكمحيئبعدوأناهوذا.الصلبةرقابكمو

Irv"موقيبعدبالحرفي - 24 : rid.

يجبكانلماذا:المعاصرللقارىءتمامأواضحةالتفسيرهذاسخافة)ن

عدةخلالعليهالفورالممكنكيرمنجعلتبطريقةالثهادة-الكتاباخفاء

بقصةربطناه)ذا،جدأمفهوماْيصبحالتثنيةكتابمنالمقطعهذالكن؟قرون

منمعروفةطريقة622عاماصلاحمدئرواستخدملقد:حلقياكداللقية

كانالذي،مويعىهوتديميخبىالىكتبوهالذيالكتابنَسْبتئمحيث،قبل

الفراعنةنيرمنالأجدادخلصضخصمجردليسفيهيرىالثعبيالتقليد

.يهوهديانةمؤسىوبل،المصريين

في"الوثنية"العباداتتحطيمعنفقطيوشياإصلاحيسفرا،هكذاو

2sانظر)3،( lesأLods .A Histoire de litterature hebraique et juive depu

135.362.apres .I).C)Pاأألاorigines jusq a la ruine de1 etat
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كتاب)أولظهورعنكذلكوبل،أورضليمفيعؤعباثةفرْكزةعنومموذا

معترفيدينىمزئفأنهعلالمقدسالكابنهشااذا،العبران!نلدى،متدص

و.مقدسأنهعل،الهيةذاتالمختصةالجهاتقبلمن،ضعيأورسيأ،به

الأدبفيالابقةالمؤلفاتمنأي،ذلكتجل،الرتبهذايحطلمنعلمكما

ضعيأو،،الأنبياءوالكهنةكل)وعوذاملكاعزتلقد.القديمالعبري

،عوهضريعة!هوأورشليممعبدفيوُجدالذي"الثريعةسفر)بأن،رسميا

يطبقها.أن-شعبهباسمو-باسمهيوشياالملكالزمالق،الحقيقية

الاحتفاليالاجتماعذلكحضرواالذينالأساءبينكانأنهالاعتقاديجب

بل،السلبيالاهددورمجرددورهيكنلمربماو،نعرفهصرناالذيصقياالنبي

الملك.يرأهالذي،الريعةسفرامؤلفيأحددوربللا،الئطاثركدور

ذلكأنجياءمنآخرلايخصفيماأكبرباحتماليةنفسهاليءافتراضيمكنلكنو

)رميا.الملكبهنعنىوالزمان

ه!اسة4.ربلمبيأرم!ا

كهنوقينسلمنأصلأانحدرو،645و065عاميبين)رياولد

الملكعهدفيالأولالكاهن،أبياثارهوالقدامىأجدادهأحدكانفقد،عريق

مافةعلالواقعة،الصغيرةعاتوثمدينةفيشبابهفؤ)رياعاشو.داؤود

تسيةأنشكلاو.أورشيم-ضرقشالمزاتكيلوصتةأوالخسةتقارب

فيالامرائييونكانالتى،عناةالكنعانيةالإفةباسممرتبطةالقديمةالمديخةهذ.

نأيُفزَض،)ريازمنفيحتىلكنو.يهوهزوجةيعتبرونهاويعبدوكاالقدم

المدينة.تلكفيقويةتزاللاكانتالوثنيةالتقايد

فيهبمايورأالرجلكانوعناتوثفييملكهاماأرض)رميالدىكان

أقربائهأحدمنلئزيأنمعهايستطغلدرجةغنبأكانحالكلعلىو.الكفاية

نلقىقد)رمياكانربما.ا(.-7:)32نجامرنفعبسعرأخرىارضقطعة

تاريخعلىوالقديمالأدبعلىماللِعأفكان،أظفارهنعومةمنذالمطلوبةالتربية

اساءيوردوالتاريخذلكمنأمثلةبارتياحيذكرمداخلاتهفيكانو،شبه

العائدةالمسجلةالنبرءاتيقرأكانانهشكلاو.القدامىالأنياءوالجدود
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ماكالبأحديثهتعابيىوفاسلوب،(و)شحياهوشعوعاموس)الأنبياءمنلأصلافه

كانت،حالايةعل.حرفيأيكونيكادتكرارأهؤلاءكتبمنمحينةاملانتكرر

ذاثاريالكن.القدامىالأنياءلدىجدأعاديةظاهرةالنوعهذامناقتاصات

الأنياهعلهانذاأ:يهوهلانعنقاثلأ،لهالمعادينللأساءالتهديداتيكيل

03(.:)23،بعضمنبحضهمكلمتىيرقونالذينيهوهيقول

يوشاأيامفيعوهكلمة)اليهكانتفقد،نبيأأصغكيفارميالنايروي

الثالثالعامو2(.:)1،ملكهمنكرةالثالثةالسنةفييهوذاملكآمونبن

كلمة،أمضمونارميايعرضو.الميلادقبل626عامهويوشياملكمنعر

الرحممنخرجتقبلماوعرفتكالبطنفيصؤرتكتجلما5:هكذايهوه

أتكلمأناعرفلاافيالربشدباآهفقلت.للشعوبنبياًجحلت!ك.قذشك

تذهبواليهارسلكمنكلالىلأنكولدافيتقللالييهوهفقال.ولدلأفي

و.عؤيقوللأنقذكمعك(نالأفيوجوههممنتخفلا.بهآمركمابكلتتكلم

قد.انظر.فمكفيكلاميجعلتهاقدلييهوهقالوفميلمسويدهمذ

تبنىوتنقضوضهيكوتهدمولتقلعالممالكعلوالثعوبعلىاليومهذاوكلتك

01(.-5:)1"تنرسو

)شعيالدىالمشابهبالمقطع،طبعأ،يذكرناالنبويةالرسامةهذهوصفان

غييةعظمةمنهالة)رمياصورةحولترس!الأخيرةالكلماتلكن(.6)ش)

فرسالته.القديمالنبيمنأكبرشيءالىيتطلْعف!رميا.خاصجبروتوخاصة

فقطلي!و،،الممالكعلوالثعوبعلى"فيكلفقد،اصائيلفقطليستخص

يبنىوووينقضويهلكويهدمقلع:ايضأينفذهاولكيبل،عوهثيئةليعلن

يغر!ا.

بعيدأالبقاء-نبيأيكونأنعلىبمقدرتهشعرأنبعد-)رميابوسعكانهل

نأواضح؟وأنبياءكهنةمنيهوهانصاريعذهكانالذيالدينيالاصلاحعن

يجريكانالتىالأفكارلتلكالتمهيديةالدعايةفيشاركقد،صفنيامثل،)رميا

مدي!هفيالعملهذابدأأنهو،الاعدادقيدالذي،الثريعةسفرفيهتضمينها

فقط.لهؤبالسجوديطالبوالوثنيةالعباداتيهاجمكانحيث،عاتوثالأم

يبتفونكانواأنهملحد،عناتوثأهل)،مدينتهأبناءيغيظكان،بذلك،وهو
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21(.:)11قتله

تقريبأ.الباقيةحيلأيهكلعاضحيث،اورضيمالىللانتقال)رميااضطر

سفر"كابةفيمباضرةمسمةصاهمقد)رياأنيعتبرالباحثنبعضأنحتى

فعلأيذكرناال!نيةكتابصوروتعابيرمنالكثيرانالايمانوأضعف،،الحر!ة

)رميا.بأصلوب

الاصلاحاجراءو،الريعةصفر"كتابةفيساهممنبين،كانربما

النفوذونموفقطلي!ستكونالنتيجةبأنبصدقآمنواأناص،622عامالددق

الذيللثعبالأخلاقىالانجعاثوبل،أورشليملكهنوتبانةالمداخيل

صوت-عندثد-عوهوأن،الكتابهذافيالمدونةالقوانينوالوصاياصيبق

السلامومملكة،لاصرائيلبالنبة،صتحلو"المختارالثمعباالىرأفتهيعيد

كانربما.طويلزمنمنذوعدواأن"اللهرجال"عوهلأنبياءصبقك!ا،الازدهار

باجاطأصيبقدسيكون-الحالةهذه-فيلكنو،أيضأبذلكيؤمنارميا

كبير.

القاصيةالاجراءاترغمو،الآخرينالأنجياءوسفنيااتنبوعكىعل

فيالأخرىالآلهةعباداتكليأيجمواأنيهؤأنصاريتكنلم،يوصيااتخذهاالق

منأنهبع،صلفةملاحقةيوضياعهدفيالعباداتتلكلوحقتلقد.عوذا

لكنو.كثيراالملاحقةتلكبحجمبالفواقدالملوككتابمحررويكونانالمحتمل

فراح،جديدمنالوثنيةالبادةلرجتيوثاابنيهوآحاز(أو)صلومعهدفي

عينىفيالريعملوناأيضأ(صدقياوعوياكينوعوياقيم)اللاحقونالملوك

-التوراةمؤلفي-لدىدائماتع!الكلماتهذهان91(24:0مل)2،يهوه

الغريبة.للافةالتعبد

يكللا3(-2:)1الملوكأولئككلعهودفييتنأبقيالذيارميا)ن

عبادةعلىوالغريبةالآلهةمعازنا.اعل،يهوهازاءغدرهعلضعبهتجلْدمن

وادىفيجديدمنترميمهاتمتدبحل6بيوت،أننعرفأحاديثهمنو.الأوثان

35(.:)32الشريةالضحاياتقريبحتىيجريكانحيث،المريعهنومابن

خصوصأ،واسعأانتثارألاقتتدالرافديةوالمصريةالآفةعباداتأننعرتكما

كل)رميايطلقو.البابليةعثارأو،المصريةايزيس،،الس!اءالهة"عات
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ثوارعفيوعوذامدنديعملونماذاترىأماا:ذلكلأجلصخطه-كوهلان

العجينبعحنانياءوالناريوقدونالآباءوحطبأيلتقطونالأبناء.أورضليم

لأنه185(،-17:)7،يغيظون!لكي...السماواتلملكةكعكأليصنعن

للخزيمذابحوضعتمأورشليمشوارعبعددويهوذاياآلهتك!ارتمدنكبعدد

13(.:)11،للبحلللتبخيرمذابح

عل،الفقراءوالأكياءعلسئانالأخرىللآلهةايعبدمنعوهيخظ)ن

لملأنهمجهلواقد.مسلاينهم)نمافقلتأنااما5:العادينالناصوالوجهاء

طريقعرفوالأنهمواكلمهمالعظماءالىانطلق.الههمقضاءيهوهطريقيعرفوا

-4:)5،الزبُطفطعواوجميعاًالنيركروافقد3اما.الههمقضاءعوه

هكذاطيورأملآنتفمىمثل):المسلاينمنأصواتبينكما،هؤلاءلكنه(،

أيضأ.لمعواسنوا.استغنواوعظمواذلكاجلمن.مكرأملانةبيوتهم

بحقو.نجحواقدو.اليتيمدعوىالدعوىفييقضوالم.الرامورفيتجاوزوا

28(.-5:27)يقضوا،لمالماكين

للالهةالمتعبدين،المتجاوزينبؤلاءانمنخصوصأيششزارمياان

الذبائحيقربونفهم.ابدأليهوهخيانةهذاسلوكهميعتبرونلا،،الوثنية"

لمجا.واجباتهم-الكفايةفيهبما-ينفذوناكميعتقدونو،دوريلثكل،المزتبة

يرصلاناي،،العهداشروطيصونأنيهوهعليتوجب،بالتاليو،الههبم

ساخطفيهؤ.يأملونعثألكن.الخ،الأعداءمنيحميهموحقولهمعلمطرا

تيمونوللبعلتبخرونوكذبأتحلفرنوتزنونوتقتلونوأترقون5:عليهم

!دالذياليتهذافيأماميتقفونوتلألونثمتعرفوهالمأخرىآلهةوراء

-9:)7،الرجاتهذ.كلتحملونحتى.أنقذناقدتقولونوعليهباسمي

ققبرلةوكيرعرقلأمكم5:المنافقينهؤلاءتقدمةيحتاجلاعوهولكن01(،

02(.:)6،ليتلذلاذبائحكم

علارمياينوج،تقرياالكلماتبنفىو،اشعياوهوشعوعاموصثلما

الانسانيختلوا:الثعبفيالاهيدينالاجنماسالظلموالأخلاقانحطاط

لهيضعنلبهزوبلامساحبهيكئمبفمه...بالحقيتكلمونلاو!احبه

8(.،5:)9،كمينأ

015

http://www.al-maktabeh.com



أورشليم.أنبيا+صزملاثهسلوكهواطنقلإرميايببماكثرلكلنو

فهم.الاصرائيليالثعبيضللونالكهةمعبالتعاونلأكم،منهمالرفكل

لأحتىالرفاعليأيادييثددونوبالكذبيلكونويفقون،أنفهم

كلالىأورشليمأنبيا+منالرعدوىفانتقلت،،...شر.عنالواحديرجعوا

يتنبأونالذينالأنبياءلكلامتمعوالاالجنودربيهوهقالهكذاا:الأرض

و...يهوهفمعنلاقلبهمبرؤياشكلمون.باطلأيجعلونكمفانهم.لكم

قالتهماسعتُقد!...،شرعليكمياقيلاقلبهعنادفييسيرمنلكليقولون

معهالذيالنبم...حلمتحلتتائلينبالكذبباسستبزواالذينالأنجياء

علأنذاها...بالحقبكلمتىفيتكلمكلمتىمعهوالذيحلمافيقصحلم

إريايرسمأنبعدو،.قاليقولونولسانهمياخذونالذينيهوهيفولالأنبياء

وابدىعارابالالهلانعنيعدهم،الأنياءأخلاقعنالحيةاللوحةهذه

.(to-14:)23"ابديخزي

عنيتحدثونكانوا،أورشليمأنبياء،)رمياخصومبانلكلاأنيمك!ننا

يدوماعل،-!ادتأنفطيعتبركانفقدهوأما،تقريبأالتعابيرنجفس)ريا

فيالالهيدوضعتهاالتىيهوهكلمةللشعبينقلأنمدعوأحقيقيأ)فيأ-رسولأ

نفسهمعزضأ،تقريبأعقودثلاثةمدىعلكللبلانجوءاتهيطلقبقيو.فمه

الأعداءمنالكثيراكتسبأنبعد،أحيانأبحياتهمغامرأوللملاحقةمرةمناكز

:)15،الأرضكلمعنزاعانسانوخصامانسانا)رياأصغلقد.الأقوياء

...)رياعلفنفكرهلموافقالواا:بمرارةالالهالى.أعداهيثكوهووا(..

أسفم،،)ئمهمعنتصفحلاوللموتعلىثررتهمكلعرفتعؤياوأنت

رجالهمتصيرووأراملثكالىنساؤهمفتصيرالسيفليدوادفعهمللجوعبنيهم

-)23،الحربفياليفمضرو!شاكموالموتقثل 18 :.)A1

وخصومه3اريابينالعداءفيالرئييالببكانالذيما،ذلكومع

".الأرضكل"معيتخاصمويخادلكانعمْ

قضاياحولالخلافبسببفقطليىاعداءاكتبقدافيأنيبدو

الاله.فكرةمضمونحولتجريديأنقاشأالنفاشيكنلمحالابةعلو.الدبانة

وشمعبهلفرائهيبدوأنبجبكانمااصرائبلالهعناريابهنكلمالذكيفالرأي
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.الاخجاجيستدسجديدأامرأ

ضجرةلأكا5:السجودتستحقلاالوثنِنآلهةأنعليلح)رمياكان

يزنمويخاوالذهبوبالفضة.بالقدومنجاريدكطصنعة.الوعرمنيقطعونها

محمل.تتكلمفلامقثاةفيكاللعينهي.تتحركفلالثماونهاالمطارقوبالمساميى

الآلهة...خيرأتصغأنفيهالاوتضرلالأنهاتخافوهالا.ثصيلالأنهاحملأ

امر.،السمواتهذ.تحتمنوالأرضمنتيدوالأرضالصمواتتصنعلمال!

المكونةمؤسىبقوتهالأرضصانعههوانه.حقيقيالهفهوا-عوهأخر

،،ميراثهقصباصائيلوالجمغمصور...السمواتبسطبفهمهوبحكمته

-r:)01باسمهتاغلمالتىالأقوامعلحتىتمتدصلطتهوالأممملِكانه

منذ)عهدأ،يهوهمعهعقدنحتاريثعبا!رائيلان25(160،

وأناشعبأليفتكونونبهآمركمماكلحسببهاعملواوصوقياسمعواا:القدم

،4:)11،العهدهذاكلاميحمعلاالذيالانسانملعون1،،الهألكمكون

.)3

أيضأهوبل،فحبحكيماوالجبروتكليلي!يهوهأنيعفم)رمياكان

يكافىءوالرعليعاتبانه.الناسمننفطالثيءيطبو،منصف،عادل

عوذافثعب.انصاتموقفأيضأضعبهمنيقفهوو91(،:)32افيعل

صتوتف:ذلكعلالعقابفاستحق،الههيخونهووالخطايافيالأنغاصتد

الالهيرصكما.جوعأالناسبموتسوفوالحقولالىالمطرارعالعنعؤ

سكاكايسبونوالخرابوللنهبفيعزضونها،كوذاعلىالغريبةالشعوبجحانل

5)نهائيأضبهيبيدلنيهؤلكن.غريبةبلادفيالغرباءلخدمةسيضطرونالذين

الشعبأوالمعينالفردعنحكمه)صقاطبوسعهأنحتى.(غيرهاو15-91:

نف!ط،يهؤأما.الفخارييديبينالطينكماالالهيديبينفهما،المعين

بالقلعومملكةعلوأمهعلأتكلمتار:5:هكذاالنبيل!انعلىصلو43فثرح

الثرعنفأندمشرهاعنعليهاتكلمتالتىالأمةتلكفترجعالاهلاكودماله

صححتواصرائيلتابتواذا.ا(.-6:اA)،بهاأصنعهأنتمدثالذي

نعلوصوتوعندئددولتهاجديدمنيقيمواليهارأفتهصيعبدعؤفان،سلوكها

عؤالالهممجدة،جديدمنأورشليمشوارعوعوذامدنفيالمبتهجةالأصوات
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+(:01-.)12

بوصناو.الابقينالأنبياهمنسعؤانعوذالكانصبقهذاكل

باضياءبثرونأيضأكانواخصومهو)رميامعاصريعؤانياءبأنالافراض

كانتحيث،بذلكئلزمهمالآنكانالمقدس،الريعةصفر"انصيما،مملأيلة

عؤهوأنا):الأصنامعبادةتحريموعوهاص!نانيةهيالأهموالأولىالو!ية

ما"صورةمنحونأتمثالألكتصنعلا.اماميأخرىآلهةلكيكنلا...الهك

0(:6-.)8

فلا.خاصةمطالبأيةأيضأيطرحلم)رمياف!ن،البادةلممارصةبالنسبةأما

لإعطاءشجاعأرافضأ1،التجريديالاميلتوحيدنصيرأيخهنرىأنن!تطيع

لمف!رميا.اللاهوتيونالاحثونذلكيفعلكا،،)44(للطقوسدينىمغزىأي

كيرالحرقوالتخيرأنارميايؤكدجثو،التبخيروالضحاياتقربعدوأيكن

المرتدونفيهابالتقريبيقومال!الحالاتنلكهوالمقموديكون،ليهؤمرضِنْ

الكهنةوفيهمبمن،،رجسأيعملونIوIبالربحمولعون"الذين،عؤعن

وفيا،ذاتهارميالكن.2(.-13ة)6النحوهذاعلينصرفونالذينالأنياء

الكهتوأنيجد،التائبةلاصرائيلالنئربالمتقبليتنبأعندما،آخرمكان

التقدماتوبحرقوالمحرقاتب!صعاديقومونصف،الأيامكلفي"،اللاويين

18(.:)كمالذبائحكيئة

الوديغيرالموقففيالسببهيارمياللنيالدييةالنظراتتكنلم،فاذأ

والأنبياءالكهنةجهةمنلهايتعرضالقالملاحقةفياواتهنبوفيلكومنهالذي

بقؤ،و،يستفزكان-الأرجحعلى-)رمياتزئتأنرغمو.الملكوالأصيادإ

يقدمأنبحد،للمرءلابأصانهيعتبرونبأكلبيتهمكانواالذين)معاصريه

الأخرىللآلهةاهتماممنبعضأيعيرأن،،عوهبيتفياالمطلويةالتضحيات

فكل.الياسيةمواقفهبببأعداءهاكتبقد)رمياف!نذلكركبم(5اف!أ

معالارقاطأوثقمرتبطةاكا.البروزصاطعصاسيأطابعأتحملققريبااتهنبؤ

-أواثلالابعالقرنأواخرليهوذابالنشةالخارجيوالداخلالاصيالوضع

ال!ادس.القرن

ص.62.منالع!الطدالي!ديةالموسومة)4،(
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عامفيهو-كلامهصدقنااذا-النبيدورزارميادخل،القولسبقك!ا

منعددالغربيةأصيافيجرىقدكانبالذاتالشواتهذهفيو.625أو626

ذلكبعدو،بانيالأثورالآضرريالملكمات627عامفي:المهمةالأحداث

الاشوثيوناستفادو.أشورعنبابلانفصلتالتاليةالسنةفي،فورأ

ثمالفلينيةالمدننهواوو-فلسطينسوريافاجتاحوا،آشورضعفمن

آخرهجومتوقعللمرءاذأيمكنكان.وطنهمالىالشمالنحوعقاببلاانسحبوا

للامبراطوريةالنهائيالتحيمتمالتالِنالعقدينخلالو.جهتهممن

تقاصمتااللتينميدياوبابلضرباتتحت،اميومأجبارةكانتالتي،الآشورية

ذلكفيبما،فلطينولورياالمًتوقعكانو.السابقةأشورأملاككلينهمافيما

الثافي.نبوخذنصرالملكبزعامةلبابلسهلةفريةتصبحأن،يهوذا

نأحتى.الآشوريالإرثتقاسمفيتثاركأنقررتأيضأمصرلكن

سوريافيالآشوريةالسكريةللحاياتالمساعدةتقديمحاولنخاوالفرعون

هزمهفقد.بالفثلمُ!لكنه،الأخيرةهذهعلىاليدوضحفيآملأ،الالية

مصر،الىيزاجعأننخاوواضطر،كركميشمعركةفي،سوريافينبوخذنصر

بابل.ضدالصراعيتابعوجديدمنقواهيستجمعلكي

مرفقد.نسبيرخاءسنرات،ليهوذابالنسبة،يوضياحكمسنواتكانت

فيتمكن)نهبللا،يوشياأملاكجديأيمسواولممنهاالغربالىالاسقوثيون

المناطقبعضنعلسيطرتهيبطوأضورضعفيستغلأنلذلئهالتاليةالسنرات

لملوكامحأبعدفيماوأصبحتايرائبلمملكةقوامفيمايومأتدخلكانتال!

بأنللاف!راضأسس!هنالكو،لآشورالأتاوةدفععنيهوذاتوقفتلقد.آشور

قانونصدر،فمثلأ.يوضياعهدفيأجريتقداجتماعيطابعذاتمااصلاحاقي

وارميا،.القضا+لؤونالزشيدبعضتموالديونعوديةفترةمنالحدحول

قضاءقض...عدلأوحقأأجرى"لأنهيوشيايمتدح،مداخلاته)حدىفي

سابقأ-أثرنا-كماعهدهأشيوشيالكن16(،:15:)22،والمكينالفقير

بحسن.لي!نحوعلى

فرعونأزعجالذي،يهوأحازابنهبداية،العرضاعتليوثياموتبعد

أضحيث،مصرالاشبلبهوالفرعونفعزله،أشهرعدةبعدمابثيءمصر
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علملكأ،ليوثياالآخرالابن،عوياقيمبتنصيبنخاوقامعندئد.فياحيهله

396(.-)906أممو

ركمو.لمصرمواليأتوجهأي!نتهج،مصرصنيعةباعتبار.،عوياقمكان

فيآمالهيفقدلم،فثلتالبابلنتقذملىيقاتالىالرايةنخاوالفرعونعاولةأن

الصغيرالمالكمحاولاتكل-الغايةهذهلأجل-فدعم،سورياعلصلطتهبط

.تتقدموهيبابلمقاومةالىالساعيةفلطينوصوريافي

الخارجية،السياصةفينزعتينبينصراعيجريكانالمالكتلككلفي

بابلومصركانتلقد.بابلنحوالأخرىومصرتجا.تميل)حداهاكانت

منوكان،الصغيرةليهوذاالمتقلالوجودعليخطرأ،سواءحدعل،لكلان

منهماأيلدىوالآخرمناخطرالمذكرزئنالجارحَينأييقررانالمرءعلالصعب

الملكبلاطلدىلممرئوالتويحزبهنالككانلقد.العونتلمىيجب

لبابلمواليةجمموعةعوذاوجهاءصفوففييوجدكانلكنو.يهوياتيماليهوذي

كركميش.فيالمصرينهزيمةبعدخصوصاًمواقعهاتوتقدوأيضأ،

كثيرونكاناذ،أيضأاليهوذيينالأنبياءبينالرأيفيوحدةهنالكيكنولم

تنأالذيحننياالثعيةذوالنىذلكفيبمن،لمصرالمواليالحزبيؤيدونمنهم

بابلبسقوط-الالهلان-وعلبأورثليميهوهمغبدفيالشعبامام،حينبعد

منسنتينفيبابلملكنبوخذنصرنيرأكرهكذا.عؤقالهكذاا:القريب

11(.:)28أالثعوبكلعنقعنالزمان

نفسهالالهأن،يوضياالملكأيام،المبكرمداخلتهفياعلنقدارمياكان

تجاهوبل،اصرائيلازاءفقطلي!عوهنواياوارادةلإعلاننادا.ووكلهقد

لمصرالمواليالحزببينالسياصيالصراعفينفسهزجهكذاو.الأخرىالشعوب

ترأسه.ربماوبل،الثان!الحزبجانبالىووقف،لبابلالموالمطالحزبو

الدولة،لرجلالثاقبةالصيرإرياتقودكانتدرجةايةالىالقوليصعب

الخضوعهولعبهالكاملالانقراضمنالوجدالخلاصانيفهمكانالذى

كانتثرجةايةوالى()45(،الباحثينمنالكثيررايهوهذا)مقاومةثونمابابل

.73صالثانيالطدس!اب!مممع.تورايد)45(
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الموالينفهالتوجهيوكلونكانواالدينالأ!نالأنبياءبين.أخرىثوافعنحركه

23(.-02:)26ضسياابنأوريااصمفقطنعرف،لبابل

النوات.تلكعوذافيالعقولحالةحولانطباعأيعطيناارمياكتابان

من؟الحلاصأين.المحدقةالكارثةاماميأصأورعبأممتئةالناستلوبكانت

للوثننيمحلنعؤأنمنوائقفابعض!التوصلبالهايالى؟انجد

لاقاععاولةفي،كانوا1،صهيونفوقبيته"علوارضهعلييطرواأن

واتدهو،عؤهيكلكؤهيكلعؤهيكلأ:كالتحويذةيرثدونأنفهم

فيقول،ب!فهالابمانيفقدالآخرالبعضكانبينما15(،،4:)7"أُنتِذنا

فينحئصهاسرائيلرجاءياا:شلايأعوهالىيتوجهو،آخرتنايرىلاا:بحسرة

لاكبر....ليتيميلكمسافروالأرضفيكغريبتكونلماذاالضيقزمان

14:9)،يخفصأنيستطيع -.)Aررمنونيكوشالمالذينالناصهؤلاءو

ميرونكلاو.err-31:)7الغريبةالآلهةمنيطلبونكانواالههمبقؤ

كانو.المبهللمعرفة"عؤكلمة"عنبالسؤاليطالبونوالأنبياءالىيأتون

ل!!لكارميامعاصريمنالأنبيا،فبعض.مختلفةبأضكالبجيبونالأنجياء

بلجوعلكميكونلاوبفأترونلا":الالهلانعنمهذئةأجويةاعطاء

كهمونفكانواالأخرونأما13(0:)14،الموضعهذافيأعطيكمثابتأسلامأ

هرلأ:المصالببثزيتنبأونو،عؤكلمةفيهملاتوجدابأنهوبالكذبهؤلاء

سىوالمدنتهديموالب!لدخرابوالأجانبالأعداءهجوموالجوعوالقحط

-!وذابحقحكمهيطلقممؤكانفقد.ارميايتنأكانهكذا.مرتهموصكانها

يقولاسرائيلبيتيابعدمنأمةعليكمأجلبأنذاهـها:النيلسانعل

به.تتكلمماتفهملاولانهاتحرفلاامةالقديممنذامةقوةأمة.عوه

بنوكيكلهالذىخبزكوحصادكفيكلون.جبابرةكلهم.مفتوحكقبرجعبتهم

01:)60عليهامتكلأنتالتىالحصينةمدنكبالسيفيهلكون...بناتكو

-.)17

مذعورين:النىيألون،عؤلتهديداتصاعهمأثناء،الناصكان

صنعلماتقولونحينيكونو5:عؤجوابايهمينقلالنينكان،،3ICUا

أرضكمفيغريبةألهةعبدتموتركتموقانكمكالهمتقول.هنهكلبناالهناعؤ
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91(.:)5"لكمليستارضىفيالغرباءتعبدونهكذا

عؤيقولالأيامتلكفيايضأوأ:شمعيهمعزيأيبدالنيكانذلكمع

هوشعوالقدامىالأنبياء-مثلما)ريايَيدذلكبعدو(.18:)5،أفيكملا

في،والراجعةالتائبة،أالبقيةلدنمناسرائيلبانبعاث-تجلهمنكيىماو)شعيا

بوصعهمكانف!ا.لمتمحيهضعيفاْعزاءكانذلكلكنو.المحددغيرالمشقبل

لمعبدأى،،عوهبيتالوأورشليملمدينتهسيجريماذا:عوهمنطقيفهمواأن

ذلك:عل)رمياأجابالمراتاحدىفيو3صهيونجبلعلالذيأورضليم

فيالنبؤهذهوكانت"،سلانبلاخربةالمدينةهذ.تكونوالبيتهذايكون"

اتجمعحين،ذاتهأورشليممحبدداخلويهوياقيمحكممنالأولىالسنوات

تكلم)رياالشعبوكلوالأنبياءالكهنةسع5i:العبمنجمهورهنالك

انعوهأوصاهمابكلالتكلممنارميافرغلماكانو.عؤبيتفيالكلامبهذا

موتأاتموتقلألليناسكوهالثعبوكلوالأنبياءالكهنةأنبهالثبكليكلم

26(:A - )V.اناسفقام5،النبيعنالمرةهذهدافعوااناسؤجدلكنهو

17)000،6البجماعةكلكلمواوالأوضثيوخمن :،)rمن)رميافنجا

بكلايتنبأكانالذي،شمعيابنأورياهوحمؤأنبياءمنآخرنجيألكن.الموت

فضربهعوياقيمالملكالىبهاتوا5:لذلكثمناًحياتهدفعفقد،،ارمياكلام

23(.-02:)26،الث!عبب!قبورفيجثتهطرحوبالسيف

العبشيوخمن)معهوأخذفخاريأ)ناة)رميااثزىالمرات)حدىفي

فكسر،الوثنيةالعباداتمكان،هنومب!واديالىتوجهو،الكهنةضيوخومن

هذهوالثمعبهذاكسرهكذا):الجديدة"يهوهكلمةابنطقوهنالكالاناء

الفعلهذامثلان،.بعدجبرهيمكنلابحيثالفخارفيوعاءيكرك!المدينة

يببسحريوكفعلبلأرمزيك!جراءفقطليسالقديمالزمنفيئفهَمكان

عليكتبون،لعرشهالجديدالفرعوناعتلاءعند،كانوامصرففي.النحس

كلمةيضيفونوالحارج!نوالداخلِن،ا،عداءاسماءالفخاريةالأوعيةجدران

أثناءالعثورتم،أيضأ،فلطينفيو.الأوعهةتلكيك!رونو،فليمتإ

فخارية.باجمعلىمماثلةلِقعناتضغعلى(1،ركيولوجية)الأثريةالحفريات

لم،)رميابفعلةسمعانبعد،أورشليممعبدرقيبفشحورالكاهنفانلذلك
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11502-ا:)91المعبدفيالظهورمنومنعهبل،وحسببضربهيكتفِ

:.)2

ثيء-كلركم-بهوياتيمالملكاضطر(306عام)لملكهالسابعالعامفي

الأتاوةودفْعِمصرمعالاتصالاتبقطعفالزنم،لبابلخضوعهعنالاعلانالى

عوذافهوجمت،الأقاوةدفععنسنراتثلاثبعدتوقفلكنهو.لنبوخذنمر

الآراميونوالموأبيون:لبابلالولاءحفظتالتىالحوبمنجيرانهاقبلمنفورأ

وفي.كوياكنلابنهالعرضصفمويهوياقيممات895عامفي.العمونيونو

أورضليم،مدينةحاصروبجيثطعوذانبوخذنصراجتاحذاتهاالسنةهذه

بلاطهكلمعاليهوذيالملكوسُبي(،الميلادقبل795عام)عويافيفاش!لم

حينني،اورش!ليمجرَفيواأيضأهناكالىسُبيكا،بابلالىجيشهوكهانهو

ليرشيا،الثالثالابننمرنبوخذنضبو.أماكنهمفيالريفسكانأُبقي

خزائنبغ"معهاخرجنبوخذنصرأنك!ا.يهوذاسكانبقةعلىملكأ،صدقيا

24(.مل)2"الملكبيتخزائنويهوهبيت

لبابلوبالخضوعمطايبأالالحاحمنالمزيديبديارمياكانالسنواتتلكفي

عوذاسكانالىرصالةارمياوأرسل.عوهثيئةتلكلأن،بخنوعنيرهاحمل

النبى،يحاولالرسالةهذ.في(.92ار)بابلالىنبوخذنصرتبلمنالمسببين

الخضوعسراطيلتزموابأنالأصرفيييشونالذينقومهأبناءئقنِعان،عؤباسم

.يهوهقالهكذاألأنه،الوطنالىسريعةعودةعليعولوالاوبابللملكالتام

هذاالىبرذكمالصالحكلاميلكمواقيمأتعهدكملبابلصنةسبعينتمامكدافي

01(.:)92،الموضع

تشكلفقد،البابلياليرلخلعأخرىبمحاولةعوذاقامت،ذلكرغم

العمونيونووالإدوميونوالموآبيونالمرةهذهفيهدخل،بابلضدجديدتحالف

كانتجديدمنو،صيداالأخرىالمييقيةالمدينةوصورالبهيرةالفينيقيةالمدينة

بابل.معالمراعلأجلAقوامستجمعةً،وراءهمتقفمصر

،المفاوضات)جراءلأجلالتحالفدولرُسُلاورشليمفيظهرحينو

بلو،لوحدهصدقياالملكالىليىنقلهاالتيالجديدة،يهوهكلمةا)رياتلقى

قائلأ.سادتهمالىأوصِهم":يهوهامرهفقد.أيضأا،جابالرُسُلاولئكالى
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الانسانووالأرضصنعتاناافي...اصرائبلالهالجنؤربعؤفالهك!ا

قدالأنو.عينىفيحنلمناعطيتهاو...الأرضوجهعلالذيالحيوان

الأمةانيكونو...عديبابلملكنجرخذنصرليدالأراضيهنهكلدفعتُ

الجوعووبالسيفالأمةتلكأعاتافي....بابلملكنبوخذنصرلاتخدمالق

بابلملكنيىتحتعنقهاندنجلال!الأمةو...بيدهافنيهاحتىعؤيقولالوباء

-4:)27،بهاتسكنوتعملهاوعوهيقولأرضهافيتشقراجعلهاتخدمهو

II.)علىللبرهان،آية)يعطيبأنأمرأيهوهمن)رمياتلفى،ذلكعنعدا

اجعلهاوأنيارأوربطألنفسكاصنع.عحليقالهكذا5:قيلالذيالكلام

الىوعمونب!ملكالىوموآبملكالىوادومملكالىوأرسلهاعنقكعل

2:)00001اورشليمالىالقادمينالرصلبيدصبدونملكوالىصورملك TV

بينصداموقعحيث،أورضليممعبدالىجاءوكذلكالنبيفعلو3(.-

وهويهوهأنبياءأحد)رياضدفتكلم،المتعادلنالحزبينيمثلونالذينالأنبياء

لسانعلى،بدوره،وأعلنوكرهارميارقبةعنالخبيالنبرنزعالذيحننيا

منس!نتينفيبابلملكنبوخذناصرنيرأكسرهكذا.يهوهقالهكذا5:عؤ

(.11-01:)0000،28الزمان

بجيشهيخرجأن،أخيرأ،أبرياسالمصريالفرعونقررالأثناءهذهفي

الزمنومنلفزةالمدينةحصارالبابليالجث!نترك،المحاصرةأورضليملمعونة

الرحيلارمياقررو،بالخلاصالآمالعوذافيفانتعثت،المصريينللقاءتحرك

)نكه:المدينةبوابةعندتوقيفهتملكنو،عنلألوثالىالذهابوأورضيمعن

أناسعبر،هناكمنفتابع،الزنزانةالى)رمياأدنجلهكذا،.للكلدانِنتقع

قالهكذا...):البابليللملكأورشليمتسليمعلالتحربض،لهأوفياء

يخرِجالذيأما.الوباءووالجوعبالسيفيموتالمدينةهذ.فييقيمالذي.يهؤ

ستُدفعالمدينةهذهالأنأ،يخحياغيمةنفسهلهتكونويحيافانهالكلدانحِنالى

بذلكعلمحينو3(.-2:)38،فيأخذهابابلملكجيشليددفعأ

إرميا:بإماتةالملكطالبوا،المدبنةدفاععلىيثرفرنكانواالذين(الرؤساء)

المدينةهذهفيالباقينالحربرجالايادييضعفبذلكلأنهالرجلهذالئقتَلا

:)4"الثربلالشعبلهذااللاميطلبلاالرجلهذا.... .)Arهكذا
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أحدتدخللولايموتأنيمكنهكانحيث،الأوصاخملؤهعميقبئرفي)ربازمي

جاءالذيو،لبابلالمواليللحزبصريأنصيرأبالطغكانالذي،البلاطرجال

الزنزانة.فيتركهلكنه،البئرمنالنبيفأخرجالملكمنباح

فاصتمر،مصرالىعادوالبابليينيدعلىبالهزيمةآبرياسمُنىَالأئناءهذهفي

احتلالتمواورضليمأسواراخزاقتم586عامتموزفيو.أورشليمحصار

أصرارفذمتفقد.تقريبأكامللكلالمرةهذهتهديمهاوالبابل!نقبلمنالمدينة

الهروبوصدقياحاولو.سليمانأياممنذبُقالذيعوهمعبداُحيرقوالمدينة

تتلوعييهأمامربلةفيصديابنىبابلملكفقتلا:ع!القبضاُلقيلكن

بابلالىبهليأقينحاسبسلاصلقيدهوصدياعي!وأعمى.عوذاأضراتكل

الثعببقيةوسقطوالهالذينالهاربونبىالمدينةفيبقيالذيالببقيةو...

الثعببعضلكنو.بابلالىالرطرئيسنجوزرادانسباهمبقواالذين

وأعطاهمعوذاأرضفي....نبوزرادانتركهميثيءلهميكنلمالذينالفقراه

فيصصلحةبابللملكيكنلما(..-4:)93،اليومذلكفيوحفرلأكرومأ

بالنبةأماأعندئدالأتاؤصيدفعالذيفمن،!كانهامنللأراضيالكليالخواء

أصدرفقد،لبابلالمواليبنثاطهعلمعل-طبعأ-نبوخذنصركانالذي،لإرميا

رديثأثيئأبتفعللاوعليهعينيكضعوخذه5:لنبوزرادانخاصأأمرأالملك

12(.-11:)93،معهافعلهكذايكلمككا

فتعالبابلالىمعيتأقيأنعينيكفيحنان):)رمياتخييىتملقد

كل.انظر.فامتفعمعيتأقيانعينيكفيقغوان.عليكعينيفاجعل

الىفانطلقتنطلقانعينيكفيمستقيماكانوحسُنفحيثماأمامكهيالأرض

.يهوذافيالبقاءاريااختار،طالعهلسوءو4(.:)04"هناك

هربواوجدلياالبابلنصنيعةيهوذافيالباتونمصرأنصارتتل،حينبعد

يلازمهكانالذي)باروكسكرتيرهوارميااختطفواوالفرعونليحميهممصرالى

نأ،عوهلسانعن،فيهاقالالتىالأخيرةاريانبوءةرغمو.عنهماغصبأ(دومأ

يحتلها،لمومصرعلىحربأنبوخذنصريشنلم،يهوذامصيرنفسستلافيممر

الغريب.البلدفيماتوممرفي)رمياغي-ء-في

لمالسببلهذاوربما،لمصرالموالىللحزبالمناصرحننيانبوءاتنتحققلى
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ممرويخلنبوخذنصرأنتنبأحيناخطأأيضأ)رميالكنو،الحياةلهائكب

لاونبوخذنصرلاانجازهمنبتمكنلممافهذا،الفراكةقصرفيعرثهصيضع

ابنهوونصرنبوخذتخدملم،الثعوبكلاف!نكذلك.تلو.الذينبابلملوك

عوهأنكما8(.-4:)27يهؤلسانعنأيضأاريابذلكتنبأكما،ابنهابن

سنة07الأيرفيسيمكثرناليهوذينان)رميالسانعل،سبقأحددالذي

سبيواالذينلأولئكبالنسبةالبابليالأصراستمر،الواقعفنى.أيضأأخطأبالتمام

نأبمكنو.عامأ07لي!و(953حتى)عامأ58مدة(795عام)الأمرأول

علفهي،تتحققلمالتىالممائلةالنبوءاتمنقليلغيىعددأ)رمياكتابفينجد

يؤخذأنفيجب،الأخيرةلهذهبالنبةأما.،تحققتاالتىتلكمنأكثرالأرجح

فمثلأ،.متأخرةاضافاتمنيتكون)رمياكتابمنهامقسمكونالاعتباربعين

)ضافةهما51و05الاصحاخينْانعثرالثامنالقرنفيايخفورنالباحثاعتبر

كتابعلىمتأخرةلإضافاتحرفيأتكرارأفيهماالمقاطعبعضتبدواذ،متاخرة

:)51بابلعلى،ماديملوك)هجومحولنبوءةالاصحاحينهذينفي.)ضعيا

كومةالىستتحولوعمورةوصدوممثلستُبادالتىبابلسقوطحولو11(

ذلك.يكتبأنارميابوسعيكنلم.أوىلبناتمرتعوصحراءالى،أنقاض

و13الاصحاحينمزلفنفسه-ربما-هوالذي،اللاحقالمحرريدنلمسفهنا

سيرةمعطياتمعفوضويلكليختلطالنبيفحديث.اضعياكتابفي14

43الاصحاحاتفيارياصيرةتتناولالقوالزيادة26،92،32))رحياته

الملرككتابفي25الاصحاحمناقتباسهو52الاصحاح)ن(.45-

فيالأخيىةالكلماتذلكعلتثهدكما،لاحقأأضيفأيضأوهو،الثافي

15الاصحاح : oأضيفتقدالمقاطعهنهأنالواضحمن.،إرمياكلامهناالى

إريالربرفيقأنهوالأرجح،)رمياالنبيحياةجيدأيمرتكانضخصقبلمن

نيرلا.بنباروكالوفيتلميذ.والدائم

فيهبما)رياتاريخأمعقدأكتابفهشكلالذيالنصتاريخكانلقد

النبيمداخلاتلتعجيلاتبذكبرمراتعدةنلتقيذاتهالنصففي.الكفاية

الفنزتلكفيأنهيبدوو4(.-13136:2:)25الحياةقيدعلكانحين

تلقى)رمياانينبئنا36فالاصحاح.اتهنجؤمن،لجعةامنأكزسرتذاكا
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صفروثرْجلنف!كخذا)506(:عويافيململكالرابعالعامفيعؤمنأمرأ

الثعوبكلوعلعوذاعلواصرائيلعلبهكلمتكالليالكلامكلفيهاكب

فنالى.2(-ا:)36،ايومهذاالىيوثياأياممنفيهكلمتكالذياليوممن

عليه.كليراحوباروكسكرتيزوالوفيدربهرفيقارميا

كلمةكانتالذي...ارمياكلاما:عنوانهنالكارمياكتابأولز

فيأورضليمشيالى...عوياقبمأيامزكانتو...يوثياأيامفياليهعؤ

نتطتظهرأنيمكهاكانالاضانةهذ.ثل)ن.(Y'-ا:1)،الخامىالهر

بما،ارميانبوءاتمجمليتضمننصنط586عامبابلالىاليهوذينسيبعد

586.و506عاميبينق!يلتالتىتلكفيها

حيث،مصرنطالنبيحياةمنلحوادثوسفهنالك)رمياكتابأخرفي

جازاذا-تلككانتلقد.كوذاعلىبابلجطرةبعدقر%هناكالىأخذقدكان

قدالتجيلاتهذهكلو،)رميانبوءاتمن،متممة"جديدةطبعةالتعبير-

بيراتعلقةالإضافاتأمرهوكا،ذاتهالمذكورباروك-الأرجع-عللؤكا

الني.

في،بعدفيماارميانصعلكثيراضافاتجرت،صابقأقناكا،لكن

عددأأنهوالاعتفادأفيأنعلما.الأصربعدماقرونفيوالبابليالأصرمرحلة

الأياديبينيدوركان(المضمونحيثمنبينهافيماالمختلفة)التدويناتمنكبيرأ

القديمةالزبةأنواقعذلكعلىيبرهنو.)رمياكتاببوصفهالأيامتلكفي

ضمن(،الميلادقبلالثافيالقرن-الثالثالقرن)اليونانيةاللغةالىارميالكتاب

الينا.وسلالذيالعبريالنصعنجوهريأتختلف،،السبعينيةاالزبةقوام

ترتيبوالأجزاءمنالكثيرتتضمنلاوكلمة0027بعنهتنقصفص

النص"ناشري5واليونانيينالمزبهينِأنواضح.يختلففيهاالاصحاحات

غتلفين.تدوينيْناستخدمواقداليناوصلالذيالعبري

نظروجهةمن،خاصةقئمةبأهيةيتمتعارمياكتابزأخرمقطعثمة

تسجيلكيفيةحولالروايةفيهنردالذى،36الاصحاحانه.الترراةدارس

فيمواقفهبببدخلهالذي،الجنفيارمياكان:النبيمداخلات)حدى

علو،لمصرالموالي،الآخرالحزبقبلمنالملاخق،لبابلالمواليالحزبصالح
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خطؤعلئقدملك!نه،الاعدامبحكممهددأالنيوكان.عويافبمالملكرأسه

عؤكلامكلاريافمعنباروخفكتب"،باروككلأبهيستدصحين،منامرة

أناقدرلاعبوسأنا.قائلأباروخ)رمياوأوصى.ال!فرثرْجفيبهكلمهالذكط

عؤكلامكلفميعنكتبتالذيالدزجفيواقرأأنتفادخل.عؤبيتأدخل

ونرأارباوسبةباروكلجقلفد6(.4-:)36كؤايتفيالئعبأزانفي

نأثانيةمرةلباروكقيضذاتهاليوموفي(الشصبكلآذانفي)اللفافةنيامتوب

اللفافةومنهانتزعواالذينالملكسثاري،،الرؤصاء"أمامتسجيلانهيقرأ

ذلكؤالثالثةللمرةارمياحديثقراءةتمتالملكمنبامرو.الملكالىبهاجاءوا

الملكيعمد،أربعةاوشطورثلاثةايقرأالملكقارىءعوديْكانحينو.اليوم

الدرجكلف!حتىالكليونفيالتىالنارالى5يلقيهاو،الكاتبمبىاة)قصهاالى

000،.36(:Tr).

أخرولرْجألنفكفخذعدْا:،ارمياالىعوهكلمةعارتاجديدمنو

ملكيهوياقيمأحرقهالذيالأولالدرجفيكانالذيالأولالكلامكلفيهاكتب

كلارميافمعنفيهفكتب...باروخدفعهوأخرثرجأاريافأخذ...عوذا

كثيركلامأيضأعليهزيدوبالنارعوذاملكعوياتيمأحرقهالذيالسفركلام

32(.،28:)36،مثله

تدوينبخصوصمهمةاستنتاجاتعدةا!تخلاصيمكنناالروايةهذهمن

أيضأ.الحصوصهذابنيرو)رمياأحاديث

له"قالهاالذيالكلامكليتذكرأنبوسعهيكنلم)رمياانالواضحمن

منذمرت!نةعثرينوثلاثخلالالث!عوبكلوكوذاعنواصرائيلعنعوه

قامالذيالتسجيلانالواضحمنو.المع!التدوينيومحىالأولىنبوءتهلحظة

واحديومخلالمراتثلاثبقراءةفعلأتمحكانتلدرجةموجزأكانباروكبه

فقط.

ففي،بدقة،عوهكلام5تلاؤيعيدأننيةارميالدىيكنلم،بالتالي

عليهيزيدأنالنييخجللم(الأولعنبديلأليكونتمالذي)الثافيالتسجيل

."مثلهكنيرأكلامأ"

بل،القديمةالأحاديثتجيلأبدأيكنلمباروكعلىارمياأملا.ما)ن
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الحادبالموفمرتبطوهو،النيقبلمنفورأتأليفهجرى،جديدحديثهو

خلاليمنالحديثذلكمضمونعلالحكميمكنو.البلدفيأنذاكالناشىء

كتبتلماذاا:تراءكابعداللفافةيحرقوهوعوياقمالملكأبداهاالقالملاحظة

الانسانومنهايلاثيوالأرضهذ.ئهلكوبابلملكمجيءجميئأقاثلًا..

هووالياصيمضمونهكانالحديثفيالرثييءفالي.9r(:)36،الحبوان

الملك.سخطاستدصمابالذات

15ماحولالسؤالهنانتناوللانحن IIIالكلامبأنيؤمنفعلأالنبين

الدوامعلعؤمن"الاقطات"أنأم،يهوهوحيمنفعلأهوببالهيخطرالذي

حين،)رميافان،حالأيةعل.معتادةخطابيةطريقة،لإرميابالنسبة،كان

يؤلفخطيبأييتصرفكماتصرفقد،مرتينالكاتعلىالحديثذلكأمل

عليهائنزلالكلاميكررأندونوطبيسفوقماتدخْلأيدونوبنفصهاحاديثه

الثافيالتدوينعل،مثلهكثيركلاما)ضافةعنإرميايتورعلملذاو.الالهمن

.باروكعلاملاهالذيلحديثه

النبويالثاطوراهالرئييالدافعفيالخوضعنكنىفيهناانناكما

دارصيبينزمنمنذالأمرهذاحولتدورنهايةبلانقاشاتهنالكفثمة.لإرميا

وضعاجلمنمتعصبأمناضلأالنيىفييرىالبعضكاناذاو.)رمياكتاب

تثيرالأولىالمرتبةفييضعالأخرالبعضف!ن،اصرائيلفييهوهلعبادةاحتكاري

الفسقوزغاصتاليللامةالأخلاقيالانبحاثابمداخلانهفي)رميا

صياصيأو،نمامأوافعيأتفكيرايفكرضخصأ)ريايرىالبعضكاناذاو.،العار

البعضأنبللااالصرفةالشاسيةاهدافهبلوغلأجلالالههيبةيخدمرصينأ

بوصفهارميايمدحالآخرالبعضف!ن(،بابلملكاثزا.خائنأفيهفيرىلك

به.المحلقالهلاكمنالحلاصلشعبهيت!نىكان،أط!اعبلاحقيقيأوطأرجلأ

أيةلصالححججعلالحثوريمكننا،)رمياكتابمنمختلفةأماكنباستخدامو

.المذكورةالنظرياتمنواحدة

أنبياءثلمثله)واجبهمنيعتبرانمداخلاتهمنعددفي)رياانطيس

اصراثيلشعبيلومأن،حننياالسياصيخصمه-ربما-فيهمبمنالآخرينيهؤ

زالوالاوكوكمعؤ"صد"يخرقوناليهوذيينكونعلى،لافهخيانتهعلهـسوذا
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أسلافهمن،الأخرونالأنجياءكاو.الأخرينالآلهةوكزوتولبعليبخرون

الالهسخطوصخطهعن،كتابهمقاطعمنكثيرفي،)رميايعبر،معاصريهو

ويرقونالذينأولئكعلبالتهديدينهالول!يهوذاالأخلاقيالسقوطعلعؤ

الأيتامووالأرامليقرونويفسقونوالزانياتبيوتيرتاثونويقتلون

قدوا،عوههيكلعؤهيكلعوههيكلأيكرونوالمعبديلألونثم"يرلون

الحالةهذهففي،سلوكهابتصحيح،يهوهباصم،عوذايطابىوالنبي.،أنقذنا

هذهكللكن.أرضهافيصيتركهاوحمايتهورعايتهمنالالهيحرمهالنفقط

بل،القدامىالأنبياءلأحاديثترديدكأنهاو،اعامكلام"بمثابةتبدوالأحاديث

الروحيالألموالحماسوالحقيقيالاهتمامأما.لهاحرفيتكرارأحيانأهي

،الحارقاليوميالموضوععليهاييطرالتىالمقاطعفيارميالدىكلهافنلمسها

الياصي.الموضوع

نعتبرلأنأسستوجدلاو.لإرميا"الروحيالسموافيللمبالفةداعيلا

ديانةوالنبويةالحركةأن(اللاهوتيينالتوراةدارسيمنكيرهوكيتلر.يعتبركما)

ارمياكانفقد.ازدهارهاذروة،)رمياضخصخلالمن،عاشتالقديمالحهد

عن،الانصاتوالعدالةعن،الثروالخيرعنتصوراتهكانتوعمرهرجل

احدىفي.العصرذلكمعتناصب،الالهوالانانبينالعلاقةوالاله

عوهيطالبحينبعدلكنهودلاداجنخروت8بمثابةنفسه)رميالنايقدممداخلانه

سببوهالذيالأذىعلعنلأسوثبلدتهأبناهمنشفقةبلاوبقسؤيختقمأنب!لحاح

بكاملنبئهيهوهفيَعِد،،منهمانتقامكأرىإدعني:مايومأ،لإريا،له

.بالجوعبناخهموبنوهميموتوبالسيفالثانيموت.أعاقبهمهانذا1:البرقة

-1:91)1،عقابهمصنةعنانوثأهلعلشرأأجلبلأفيبقيةلهمتكونلاو

المو"عنبعيدأأيضأفكانالالهحولنصور)رمياأما23(02،22-0

مثروعف!ن،بحقلودسأ.لثركاو.المئسقالتوحبدعنو،الروحي

كافياكانلقد.العمومعلىقليلبقدريهوذاواصائيلأنياءيهمكانالتوحيد

أمامه.الآخرىالثعوبآلهةعجزويهوهلجبروتشعبهميُقنحواانلهمبالنسبة

الآلهةبهاتتصفمعيةبواقعيةيعزفونكانوا،المناسبةحين،لكنهمو

.القاعدةمناستثاةإرميايكنلمو.)46(الغريبة

Lodsانظر)46( Aكل8.4سابقمرجع!.
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نأأثرناانسبقفقد.عؤتبربرعلجديدأضثأ)رمياأدخل،المقانجلز

القساءالأنبياءمنغيرهمو)ضعياوهوثعوعاموصبينمزكأقاص!أهنالك

ممئزالمثزكالقاصمهذاو.بينهمنيالاختلافاتكلرغم،لإرمياالسابقين

عنالمدافعينوحبماوثعبهالالهبينصدامفالك:المبكرةمرحلتهفيلتبرير

معالجماعيةبالعلاقةالمرتبط،القديمالتفكيرنمطأطرضمنحصرأتتطورعوه

فعاموكلهجدبد.بئيهالقدبمالنكبرمزجبنمكانعندماحقوذلكا،له،

نأتمامأالممكنمنيتبرذاتالوقتفيوالعلياالعدالةصفةيهوهعلىيضفي

الوجهاءمنحقةتجاوزاتعنكلهالثعبمؤوليةالصفةتلكمعتنسجم

لأنتُسبىاناصرائيلكلعليتوجب،اشعيالدىبالضبطكذلكو.الظالمن

الأنبياء.لانعلالمعتةعوهثثةخرقراسثاريهوالملك

.،ترجعالقبقيتههاوالثعبكليتلقاهاانبايضأعؤمنوالمكافأة

اخذهايتملاوالفردوالالهبينالعلاقاتالىالنظرجمرييكنلمأنذاك

.بالحبان

عادلوفالاله.العقابمبداعلكليأيبنىالأن!اءلدىالتبرلركانلقد

بالر.الروبالخيرالحير:الأعمالعلجمازي

اصرائيلديانةبهمااتصفتمميزتينستينالىالاثارةبمكانالأهيةمن

في-عؤديانةعلكريبأجدأكانلقد.الديانةتلكوحدانيةهيالأولى.القديمة

الديانةازثواجةنمطمنازدواجيةتقدير-أقلعل،الأصرقبلمامرحلة

الحئرالالهالىاضافة،نبخلالقدكلةايرانديانةكانتفاذا.الايرانية

الحيروف!ن،الجبروتحيثمنيساويهالذيأهريمانالريرالإله،اهورامزدا

أما.متساويةبدرجةعؤمنينبعانكانا،القدامىللايراثبينبالنسبة،الشر

العبرانيينلدىيقومفكان(الواثي،الغريم=،ضاطان"بالعبرية)اليطان

يأ(،ا:2!6:ااي)،اللهبي)منواحدأكان)ذ،تمامأكتلفبدور

يتوجبكانحيث،خصوصيةوظيفةمنفذاوللألهخاضعأ،أدقدرجةمنالهأ

.+ا(عؤتكليفعلبناة،الناساتهاموتجريبعليه

Scharf.R,.انظر)47( Die gestalt des Satans in Alten testaments. 2 Zurich

.5391.254S
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قبلالثافيالقرنحنىالأقلعل)العبرانيةللديانةالئايةا!صوصيةاما

مند،مثلأ،مصرضي.الأبدىالثوابحولالفكزكيابفكانتايلاد(،

جمبموتهبعدالانانروحبأنالقاهللالمدهبسيغ،الميلادقبلالثانيةالألف

كولفوهةفيتموتومريعةلآلامسَعرض(والهانئةياثوضودالتذهبان

.)"ا(حيالهزالانانللوكتبعأذلكو،غيف

كبط،الجسدموتبعد،الروحبأنيؤمنونالقدامىالاصراثيليونكان

،النشانوالظلاممكانفهنالك.الأرضتحتالواقعةالمظلمةثيولمملكةالى

المصبرهذاو،اللاحباةمناسوأأثباححياةنعيثىجسدبلاالتىالأرواححيث

أجر،لهمليى5والكافروال!نقي،الربروإلحئنالمساوا.حد-عليتظر

.(5:جاو)

كانواذا،الأعمالعليكافىءالذيالإلهعؤنييرونكانوااذالكن

الثوابتصؤريمكنكانف!نه،الأبديالثواببنظريةيرتبطلاضيولحولالتصور

دنيوية،خيراتشكلعلوالحياةاْلناء،الأرضعلنقطممكنأالإلهعنالصاثر

صرناكما،قوامهفيدخلالذي)التثةكافيفيالأمرتصويريتمهكذا.مادية

يكافىءأنعؤيَبدحبث(،الصيتالذائع"الثريعةصفر5،الأننعرف

ثمرةوبهانمكثمرةوبطنكثمرةزخيرأكؤيزيدكوا:طاعتهاعلادرائيل

عؤيقيمك5،،امامكمنهزمينعليكالقاسيناعداءك-كؤيجحل5،،ارضك

.(28:11،7،9تث)،..مقدصأ.شعبألنفط

الأمركانطالما،عؤديانةفيصعوباتبأيةتصطدمالفكرةهذ.تكنلم

كان.(اصائيل)ككلشحباْامكانتتجيلة،للجماعةبالنشةالثوابحوليدور

بالعقابو،،العهد),طلرالزماذافيما،بالازدهار،المختارشعبهايَيدعؤ

،الملوكوالقضاةكنابْفيأما0(68-28:15نث)الحيانةحالةفيالصارم

،الأبرياءأنواضح.ليهوهبالوفاءباشرةيُربطانالاصرائليينثلونجاحف!ن

المذنبين،جانبالىيعانونماكالبأكانرا،،الجاهيىي"التحاملهذامثلظلفي

ت!يرالأبرياءمعاناةتكنلملذلكو،واحدةمذنبةجماعةأعضاءكانوالكنهم

انصافه.وكوهعدلفيالشك

.18-187صهلالأوالمحلدسابقمربع.تورايد)8،(
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منموقفهزعؤتبرربأنفقطئلزمةالتبرلرعمليةكانتطالما،هكذاو

اصرائيل:الكفايةفيهبمامقنعةالعمليةكانت،شعبأبوصفها،ككلاصرائيل

الث!عبهذاوطالما.اثامهعلثعبهبعاقب،عادلالالهوالتجاوزاتترتكب

يدعلمنهجزءأيبيدانبللا،الغرباءسلطةتحتيجعلهأنكوهبوصع،يخطىء

الهها،الىتعودواصرائيلتندمعندمالكن.أخرىلآلهةتعبدونالذينالوثنن

تستحيدوادرائيلتُنقذصوتو،شفقةالىغضبه،عندئل!،عوهيبدلصوت

الناصيموتقدو،القريبالمشقبلفيذلكالإلهينفذتد.عظمتهاومجدها

و،اصرائلشعبيعيشسوفلكن.الخلاصيأتيهمانقبلحاليأالأحياء

.الأرضعلوالحياةأثناءأخرىمرةسيكونالثرابف!نبالتالي

عائروقبائلمجموعةمنتتحولالقديمةاصرائيلكانتو،الزمانمر

الصفيرةالعوائلوالمنفردينالأشخاصمنجماعةالىالقبليةالتقاليدبينهاتربط

والمسؤوليةاثمزكالمثأحولالقديمةالمفاهيمبواسطةمزابطةتعدلمال!المتفرقة

)رميا،معاصر،الفرداليهوفيكان.الإلهامامامالئرامامكانان،الجماعية

بمن،الآخرينتصرفاتعنمسؤولغيروتصرفاتهعنشخصيأمؤولأنهيعتبر

مفهومعادلغيريبدوأنيجبكانبالتدريجو.تومهأبناءوأقرباؤهفيهم

خطاياعنالشبكلمسؤولية،الآخرينخطاياعنللبعضالجماعيةالمسؤولية

الأهلوخطاياذلكفيبما،الشعبخطاياعنالفردمص!ؤولية،منهجزء

الآباءوأباثهمخطاياعنمسؤولينيكونواأنالأبناءعليتوجبلااذْ.الأقرباء

أبنائهم.خطاياعنمسؤولين

بالإجابةئلزَمأنفسهاعتبرالعبراننالأنبياءبينواحدأول)رمياكانربما

التىالمتطلباتتلك،الاجتماعيالوعيفيظهرتالتىالجديدةالمتطلباتهذهعلى

لقد.البثرازاءالعدالةبعدمليهوهاتهامعلىتنطوي،الجوهرحيثمن،كانت

لومهعلالردمعرضفيمرةمنأكزيسمعأنهو-كلامه-وفقلأرمياقُئض

هل:التاليالسؤالالبعيدالماضيفيلهالاحصرالتيخياناتهابخصوصلاصاثيل

الأجدادكاناذا؟القديمةللخطاياينتقمأنيهوهجهةمنبمكانالعدلمن

اكدوجريئةخطوةإرميافاتخذ؟البعيدونأحفادهميعانيأنيجبلماذا،بخطثون

عهدأالعاجلالقريبفيشعبهمعيعقدسوفالأخيرأنيهوهلسانعنللناس
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الأنجاءأسنانوحصرمأكلواالأبا+بعذيقولونلاالأيامقلكاز:جديدأ

اشانه"تضرسالحمرميأكلانسانكلبذنييموتواحدكلبل.ضَيرصت

،مرةذيغيرمستمعيهمنالمثلهذاسمعالنبيأنيدو.(92-03:)31

تأكيدلأنذلك.لتهدئتهمكايخايكنلمهذالكنو.تهنجؤؤيقتبسهأنهطالما

سوفالذيهوفقط(كافرأسلوكأيلكاي)الحصرمجأكلالذيبأنالبي

معالتاكيد(أي)يتناقضكان(يهوهمنالعقاببلقىأي)أصانهتضرس

ليسوالأنقياءوالأبرياءبعافيكانفبالذات:صافرنحوعلالواقع

هذايربطكيفيعرفلاوذلكيعينفسهارباكانطبأ،.المتجاوزون"

علىالؤالهذايطرحأنتجرأأنهلدرجة،الالهعدالةمفهوممعالتناقض

لكن.أخاصحكأنمنيهوهياأنتاَبَر":خوعأالأشكالبأكزلكنو،الاله

الغادرينكلاطمأن.الأيثرارطريقتنجحلماذا.أحكامكجهةمنأكلمكلن

و،يهوهلدىعليهجوابيوجدلم)ذ،بلاغةمجردالؤالهذاكانا.غدرأ

الىكلامهارمياينهي،هكذاو.جوابوجودككنأيكنلمو.البيلدىبالتالي

الفاثرين:والكفارالناسهؤلاءلهالافيعاقب،ذلكمع:حاربرجاءعوه

3(.-ا:)12،القلليومخصصهموللذبحكغنم)افرزهم

مراثي"عنوانتحتصغيرأدبعملالتوراةفيجاء،ارمياكتاببعد

)رمياهوألفهالذيأنالىسثرماالكتئبهذانصفييوجدلالكنو،.ارميا

هوو.)ريازمنعنالمتأخرمنثئهعلالنقديالتحيللهدبينما.بالذات

جراءمنيهوذاوأورشليمأصابتالتىالكوارثعلتنوحمرثياتكىيضم

ماحتىأوالأيرعهدمنكُتابمؤلفاتفهيالأغلبعلىو،البابليالاخلال

الأصر.بعد

)مب!وح

نبوءاتهوردت،آخرنبىهنالككاتيبدو-ماعلى-)رميامحاصريبين

:بعبارةيبداالذىحبقوقكتابهوالأنبياءكتباصغرمنواحدعبرالتوراةفي

قبلمنلاحقة)ضافة،طبأ،العبارةهذهو.!النبيحبقوقرآهالذيالوحي)

الثالث،الاصحاحلدايةبالنسبةأيضاًالأمرهوكما،نفسهللنبيليستوالمحرر
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،.البوقيعلالبيلحبقوقصلؤ5:الأخير

تعنأنكما،ضئأعنهنعرفلاالعبارتينهلأفيفيجقوقذكرعنعدا

كبير.حدالىجمازياتهنبؤتدرينفيهتمالذيالتاريخ

وأنتأدعوعؤيامتىحتىا:عؤالىالموجْهةبثكوا.تجقوقنبؤتبدأ

الظلموابغيصفو".تخئصلاوأنتالظلممناليكاعرخنمعلا

الريرلأنبتةالحكميخرجلاوالريعةجمدتا:حولهالمنثرةالتطاولات

فورأو"ذلكبحد4(.،2:)1،معوجأالحكميخرجفلذلكبالصذيقيحيط

المذنب:العبعلالكلدانِنب!قامةعددالإله:يهوهحديثيبدأ،نقلةبلا

لتملكالأرضرحابفيالسالكةالقاحمةالمارةالأمةالكلدانِنأقيمأنذافها)

هيو.كالرملصببأبجمعرنو...للظلمكلهميأتون....لهاليستمساكن

6تأخذهوالترابتكوموحصنكلعلتضحكو...الملوكمنتسخر : (1 g

يمحلنبهؤبان،ذلكمع،يؤمنالنبيلكن،كيفلعدوانه01(9-0،

لا.قدو!)فييهؤياالأزلمنذأنتألست):للشعبالنهائيبافلاك

كأنو12(.:)1،أستهاللتأديبصخرياوجعلتهاللحكميهوهيا.نموت

يا،بابلفيالثاف!نجوخذنصرحكمسنواتالىلثروضعصورةيرصمالنبي

الداخليةالاضطراباتبصددالثكاوىاأم.لبابلبالنةالجبروتفورةزمنالى

فيلحظتهابعيثىكانالنبيأنعلشهادةتكونأنيمكن،البلدفيالتجاوزاتو

كوياقيم،مُلْكصنواتالى،الأربمعل،يعودةالبومنالجزءهذا.وطنه

يكرركانه-وحبقوقأنللنظرالملفتمن.بقليل)795(الأولالشيقبل

كيروالمفهومغيرالالهموتفحولالؤجِلالسزالذاتعوهعلىيطرحارميا-

الجورالىالنظرتشطيعلاوالرتنظراأنمنأطهرعيناكا:الثرتجاهالمنصف

13(.:)1،تأبرهومنالريريبئحينتصمتوالناهبينالىتنظرفلمَ

فلاكالموتا:الذيالمحتلعللعنابالنبميطلق،الثافيالإصحاحفي

يتنبا:ثم،،الثعوبكلنفسهالىيضموالأممكلنفهالىيجمعبللغ

والأرضظلموالتاسلدماءتسبككلهاالثعوبفبقهكثيرةأممأسلبتلأنكا

بينمالفزةمناسبةمداخلةهذهو8(.،5:)2،فيهاالساكنينبغوالمدينة

الثافي.البيبحدمالفزةوبللا،الثافيالسبيوالأولالبي
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و،مزمورعنعبارة-المضمونوالكلحيثهو-منالثالثالإصحاح

.حبقوقمؤئفعلصدفيةاضافةكانربما
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!إ!إلاْص!أ!!

الكماةو"الوثوبما،5ال!منوثى""ل!اثوة)هزتمالى

عامفيالثافيصرغونسبىهكذا،.الثعوبيبونالآشوريينملوككان

منجزءافقطسبىفقدنبوخذنصرأمابلدها.منايعراثيليةقباثلعر722

أورشليمسكانمنالمدنيينرئييبشكلفسيى،الأقلالجزءوربمايهوذا،سكان

.والصناع..البأساصحاب:هجمغحرفيونوهم،الأخرىالمدنوبعض

الجديدةللقصورضخمةبناءعمليةان16(،ذلك-24:14مل)2"والأقيان

النوعهذامنالاختصاصيونوكان،السنواتتلكبابلفيتجريكانتوالمعابد

ئلاثعلالسبيوجرى.وكهاكايهوذاووجهاءالجنودسبيتمكذلك.ضرورين

طواعيةأورشليممدينةيهوياقينالملكسلمحين795،عامفيمرةاول:دفعات

0(14مل)2)نانألافعثرةحواليالملكمعسبواالذينللبابلت : tأما

معبدوحرقأورشليمتدميرتمحينصدتيا،أيام586عامفجرىالثافيالسي

حدثوأخيرأ،العدد(.الىالمصالرالاتشيرالمدينةاهلمنالكثيروشييهوه

العددإن.بابلالىانسان745سبيحيث،صنواتضبعدالثالثالبي

توردالتوراةلأن،التحديدلايثتبل"البابلياالأصرفيوجدواالذينلليهوذيينالعام

28-03(52:إر،2414:مل)2الأماكنمختلففيومتناقضةمختلفةأرقامأ

جزءوضع)اوالمبِنوضعيكنلم)ياها،المصادرمعطياتمنانطلاقأ

وانسغبرالاجتماعةلتحويلاتشروعاو،اثالمطالاجتماعيانظامعنتصور).(يوتوبيا:

المزجم.للنحفينتابلوكير
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بعضجلبمنتمكوافالذينأبدأ.العبوديةوضعلثه(الأقلعل،منهم

نألنابقلفد.بالزراعةوالعملوالأرف!البيوتلراءلمسمحسمالأموال

كانوفيها،المسبِنمنالاولىالمجموعةالىارمياارصلهاالتىالرسالةالىأضرنا

الوطنالىصريعةعولةعلالتعويلبعدمالأصىيقنعالني

وكلواجناتواغرصواواصكوابيوتأ)ابنوا:أيضأفبهاكتب-بالمناسبة-ولكنه

يتنبأونانما.لانهم..وعرافوكموصطكمفيالذينأنبياؤكم.لاتغثكم.ئمرها.

دْويالأنبياءيقصد)رمياكانلقد،9(.58،:26)ار،بالكذبباسيلكم

الىصريعةعودةعلالتعويلعنبابلفيحتىيتوقفوالمالذين،لمصرالمواليةالنزعة

الأنبياء،اولثكأحدانحتىيهوذا،مؤازرةالىمصرفرعونهرع)ذا،الوطن

لمعبدالأولالكاهنالىبهايتوجه)رميا،بحقوضايةبابلمنارسلشميا،

الكاهنيهوياداععنعوضأكاهنأعوهجعلك:اقدويطالبهصفنيا،،أورشليم

والقيود.المقطرةالىفتدفعهومتنبىءمجنونرجللكلعؤببتفيوكلاءلتكونوا

بابلالىاليناأرسللذلكلأنه.لكمالمتنبىءالعناثوثي)رمياتزجرلملماذاوالآن

27(.-92:26اكامشطية")ارقاثلأ

ارميايثاطرلمرجلهنالككانذاتها،المسبيينمنالاولىالدفعةتلكبينلكن

الرجلهذااسموكانأكز،ويطورهابنفهبهايبثرراحبل،فحسبآراء.

.حزقيال

نفىفيعاشتعائلةومنالعريقالصادوقِنالكهنةنسلمنيخدرحزقيالكان

حزقيالكانربمالابل،باورضليمالمركزيالمعبدملاكضمنكانتوربماأورثليم

حزقيالكاننبوءاتهمنيتبينوكماحال،أيةعل.الكاهنبمهامقامفدنفسه

يجريماعلىمطلعأوكان،جيدةمعرفةالداخلمنوطبوكرافيتهالمعبدنظميعرف

الوظاهلفلم!ارسةالصدوقييناحتكارتبريرالىيسعىكانكما،!ريةالغرفأكزفي

لأنفسهمالصدوقيونمنحهالذيالحقأصاسعلىالمعبد،ؤالرثبةالكهونية

.(اt-44:01)حزيوثااصلاحبعد

علوكان.عم!نتهتتلاءمنربيةعل)رميا،مثل،حزفيالحمللقد

عيهلهدماوهذا،الدينيةالأدبياتكتبوياقي"الثريعةاصفربجيدةمعرفة

ال!نيةكعابنصوصتكررفيهاكئيرمقاطعأنجث،نجوءاتهواصلوبمضمون
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هذاأراءكانتفقد)رمياكبروبثكل،وأضعياشعوهوعاموصكتبنصوصاو

خصوصأ.حزقيالالىتريبةالأخير

منالأولىالدفعةقوامضمن،795عامفيضابأبابلالىحزقيالوصل

المسبِن.

عامأى،لأصر.الخامةالسنةفي،بابلفيفقطيتنبأبدأحزيالأنويبدو

لهاوصفةلفصيليأانجدرؤيامنعند.ذلكبدأالآخرينالأنبياءلدىوكا.295

28(-ا:)حزاالكتاببدايةفي3

بريح.واذا..السمواتانفتحت5عندماالخابورضفةعلالنبيكان

ومن...لمعانوحولهامتواصلةونارعظيمةسحابة.الئمالمنجاءتعاصفة

أوجهأربعةواحدولكل.انسانشبهلها:منظرهاوهذاحيواناتأربعثبهوسطها

رجلكقدمأرجلهاوأتدامقائمةأرجلوأرجلها.أنجحةأربعةواحدولكل

جوانبهاعلاجنحتهاتحتانسانوأيدي،المصقولالنحاسكمنظرولارقةالعجل

منثورووجهلأربعتهالليمينأسدووجهانسانفوجهوجههاشبهأما...الأربعة

الى.وجههجهةالىيسيركانواحدوكل،ربعتها.نسرووجهلأربعتهاالال

كمنظروراجعةراكضةالحيواناتتسير....لتسيرالروحتكونحيث

الأربعة.بأوجههاألحيزناتبجانبإلأرضكىواحدةبكرةواذا....البرق

وصطبكرةكانتالزبرجد...و...كانهاكمنظروصنعتهاالبكراتمنظر

فيكانتالحيوانات..روحللاربعحواليهاعيونأملانةوأطرها...بكز

علمنثرأالهائلالبلوركمنظرمقببثبهالحيواناتروؤصوعل.البكرات

الأزرقالعقيقحجركمنظرعرشضبه...المقببوفوق....فوقمنروؤصها

فوقالىحقويهمنظرمن...فوقمنعليهانص!انكمنظرثبهالعرشضبهوعل

حولها،منلمعانولهانارمنظرمثلرأيتتحتالىحقويهمنظرومن

كان،حزقيالرأ.الذي،،العرش"ضبهعلالجال!،،الأنانضبه)نه

الالهلكن،وجهيعل،)خررتحزقياليقولوعندئذ،.ذاتهعؤهوبالطبع

مرصلك.أنا..قديكعلقمأدمابن:إيابحديثاليهوتوجه،ينهضبأنأمر.

ذاتالىعلىعصواوأباؤهمهم.علىتمردتقدمتمردةامةالىاصراثيلبنىالى

نايعلمرنفأكمقمرد.بيتلاشهم.امتنعواوانسمعواانوهم...اليومهذا
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ثرج)وفيهايه.عؤبطالكلماتهنهوبده(.-ا)2:"بينمنيأكان

مراثفيهوكتبقفا.ومنداخلمنمكربوهوه:النبيأمامالالهلر.صفر"،

الأمرلهويكررالدرجذلكيكلأنحزقيالعؤيأمزثم".وويلونحيب

نألايثاهاعرائيل)يتانركم،لهمهالإلكلاموقولاسرائيليتالىبالذهاب

وصوت...الحيواناتأجنحةصوتاحزيالسعذلكبعد،.لكبسمع

يؤكد،لكن.ابتعدعؤانيعقذلكوكان6عظيمرعدوصرتمعهاالبكرات

يخاحزقبالأصغهكذا،عليشديدةكانتيهؤبد)هحزقيال

حيثالحابور،خهرعلأخرىبلدةوهيأبيبتلالىوجاءبيتهحزقيالترك

عؤ،كلمةجديدأمنالبهصارتوهناك،اليهوذيونالمسبييونيعيثىايضأكان

اصرائيل.ليترقيبأجعتكقدأدمابنيا):واجبلألهللنبيالإلهفيهاثرحالق

أنذرنهومانموتموتأللثريرنلتاذا.قبليمنوانذرهمفبىمنالكلمةفاسع

باثمهيموتالثريرفذلكلإحيائهالردئةطريقهمنللثريرانذاراولاتكلمتانت

طريقهولاعنشرهعنبرجعولمالربرأنتانذرتوان.اطلبهيدكفمنثمهاما

وعملبرهعنرجعإنوالبار.نفحكنجيتفقدأنتأما.باثمهيموتف!نهالرديئة

الذكليبر.يذكرولاخطيتهفيتنذرهلملأنك.يموتفانهأمامهمعثؤوجعلت)ثما

لموهوالباريخطىءأنمنالبارأنتانذرتوان.اطلبهيدكفمندمهاماعمله

.2(ا-ث:17)3نفك،نجتتدتكونوأنتانذرلأنهيجاجؤفانهيخطىء

فالأنبيا..فيسلوكحزتيالطوكأصبحاللحظةهذهمنواعتارأ

الرؤيابعد،انهلنايؤكدوحزتيالب)أيات،ويلأيون6)رؤىيرونكانواالقدامى

المجنحةالخيروبيمبمثاركة.ثابهةرؤىعدةرأىوصفها،سبقالقالأولى

اصماستبدالنمالاماكنبعضفي)يهؤعرشتحملالق،بالعجولالثيهة

مرةكلالنبيالىيتوجهالإلهوكان،هذاعوه".ب)مجد،للتبجيلعؤ

اصرائيلمتقلبشأنخططهفيهالهيكثفالق6بهكلمته

جمبكيفبالتفصيللهوا!فأ،المعينةالآيةبتنفيذحزقياليكلف-كقاعدة-و

.التوجيهاتتلكعلواحدأثالأهنانوردتحقيفها،وصوف

مدينةعليهاوارسمأمامكوضعهابنةلنفكفخذأدمابنيا"وأنت

علهاواجحلمزسةعليهاوأقمبرجأعليهاوابنحصارأعليهاواجعل.اورضليم
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سورأوانصبهحديدمنصباحألنفسكأنتوخذ.حولهامجانقعليهاوافمجوشأ

تلك.ولمحاصرهاحصارفيفتكرنعليهاوجهكوثبتالمدينةوبينبينكحديدمن

اصراثيل.بيتاثمع!وضعاليسارجنبكعلانتواتكىء.اسرائيللبيتآية

اثمهمصنىلكجعلتتدوانا،اثمهمتحملعليهفيهاتتكىءالتيالايامعددعل

فاذا.ادعرائبلبيتاثمفتحمليومأ،وتسعينيوممئةثلاثالأيامعددحسب

فقديومأ.أربعينعوذايتاثمفتحملايضأاليمينجنبكعلىفلألكىءأتممتها

..وضعيرا.تمحأأنتلنفسكوخذ...سنةعنعوضأيومكللكجعلت

....عيونهمأمامتخبز.الانانمنيخرجالذيالخرءعلىخبزألنفسكوأصنعها

يأمرثم،.اليمأطردهمالذينالأممببنالنج!خبزهمبنواصرائبليأكلهكذا

يقسموأنالشعرمنقسمالحيتهومنرأسهمنويقصموصىيأخذباننبيهيهوه

جزءأمعولبددبالموصىاجزولقطعجزءأفيحرقأجزاء،الىالمقصوصالعر

ولامثهرفضتالانهاويهوذابأورشليمهوفحلهكذاأنهالإلهويوصح.الريح

معبده)بنجاصاتهماولوثتاالوثنيينمنكفرأأكزفاصبحتا،وفقالأحكامهتتصرفان

.(وه4الإصحاحات

تقويمكيفيةحولالتوراةدارييبينحاميةنقاضاتتجريبعيدزمنمنذ

فيهايرىالبعض.حزقيالكتابفي"أالأياتو،)التجلياتو،االرؤىهذهكل

قالرأمشعوذأ،ذاتهالوقتفييعتبرالنبيكانحينجدأ،القديمالماضيالىعودة

مثلعندماحزقيالأنفيؤكدون،المتقبلعلالمباضروالتأثيرال!حريالفعلعلى

البعضوطرح(..التمثيليالتصويريالسحرطريفةاصتخدماللبنة،"حصار

الحالةببهوغرابتها"الحريةالمداخلات5دحزقيالحماسأنحولنظريةالآخر

ثللعنعبارةكانكثيؤايامأخاصرتهعلبلاحراكتمددهوأنللبيالشاذة

التصغمنالكثيرهنالكبأنالقولالىيخيلالثالثالبعضأما.تثنجي

يصلالتصنعحولالانطباعان"لوضا.يقول.الوصفهذافيوالحابات

ولمرؤىايةيرلمحزقيالالاعتقادبأنالىالنقادمنالكثير..معهايميلثرجة

الابحاثمنعددمؤلفأنحتىالا،لي!6ذلككلألفبل،أياتبأيةيأت

قدسراي!)ثوارداتوراةدارس،البىوتستانقاللاهوقي،القديمالعهدحول

مكعيأ.نبيأ،"حزقيال
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كانوابابلفيوكانالذينالذيناليوذينمئالبيمعاصريانيبدر

أثرنافكمالتف!ير.قابلوهذا،انتقادبةنظرة،البدايةفي،اليهأيضأي!نظرون

الذبنالموالبةلبابل،النزعةفوىالأنبباءالىبتسحزفبالكاناعلا.،

انهاعلومبيهاي!هوذالحتتالقالمصا.بوفرواحتمبأأمرألبابلاطضوعاعنبروا

منلكن.والحاليةالقديمةالتجاوزاتعللثعبهعؤجهةمنعادلعقاب

حاردوقيثعرونكانوا،اصرهممنالاولىالسنواتفي،الاصىأنالطبيعي

جلسناهناكبابلاكارعلى:)136المزمورذلكذكرىلناحفظكما،الوطنالى

لأنهأعوادنا.علقناوصطهافيالصفصافعل.صهبونتذكرنا.أيضأعدمابكينا

ترنيمةنرنمكيف...فرحأسألوباومعذبوناترنيمةكلامصبوناالذينصألنافاك

بابلبنتيا...يمينىتن!ىاورث!ليميانشتكان...كريبةأرضفييهوه

الىرسالتهفي)رميا،واماجاقشنا،.الذيجزاءكيجازيكلمنطررالمخربة

فحسب،،صريعتحريرعلالتحويلبعدميقنعهمانيحاوللمالمسببيناليهوذيين

سلاماطلبوا):عؤلسانعن،ذلكمنكثرهوما-نعرف-كامنهموطلببل

،صلاملكميكونبسلامها.لأنه.لأجلها.وصلوااليهاسبيتكمالتىالمدينة

علذلكينعكسألاممكنأكانوماأيضاً،حزقيالموقفكانهذا(.V:92))ر

لمبابلفيأنفسهموجدواالذيناليهوذينأنذلكالىأضف.قومهينىعلاقته

منكزحزقيالاثتكىلقد.عامبثكلجديأ،يتقبونه-يبدوماعليكونوا

امثالأ،)02:هويمثلاطيقولونهم.الربيهؤيا.1"المدد:بهذالربهمرة

هنالكثورها؟لعبتقدحزقيالشخصيةخصوصياتتكونأنيمكنفهل.94(

ه:لنبيهالربيقول.يهوهلانعنوردت،المالةهنهحولكابهفيطربفةثهات

أبوابوفيالجدرانبجات.عليكيتكلمونشعبكب!فانآدمابنياوانت

الكلامهومااسمحواهلمقاثلينأخيهمعالرجلالآخرمعالواحدوتكلمالبيوت

كثعيامامكومجلسونالئعبيأقيكمااليكويلأيون.يهوهعدمنالحارج

ذاهبوقلبهمأثواقأيظهرونبأفواههملانهمبهولايعملونكلامكوشمعون

فيسمعون.العزتيحسنالصوتلجميلأشواقكشعرلهمأنتوها.كسبهموراء

فيكاننبيأانفيعلمون.يأقيلأنههذا.جاءواذا.بهيعملونولاكلامك

والإهانةالمرارةبضعورميئةالكلماتهذهأنلاشك.33(-03:)33،وسطهم
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ماوحدثتحققلقد.بالنصرالزهوضعوريأقياهلانهعبارةتحملبينما،النيلدى

كانواالذيناولئكصيضطروالآن.أورضليمسقطت،وحزقيال)رميابهيتنبأكان

لكيالإلهنصبهحقيقيأ،نبيأيعزفوابكونهأنعنهميرفهمغنمجردالنىفييرون

شعبه.علارقيأ"ويكونيرشد

كانتأخطارأيةأعوذاشعبيحيأنحزقيالعلىكانماذاومنممن

أصيرأووقععطيةمصيبةت!دقدبالأصلالثعبهذاكان)ذابعد،تتهددعوذا

الا!ح،أو،الشعبهذاديانةعددكان،يتبينكاالخطر،)ن؟كريببلدفي

.يهوهديانة

الىالاصرائيليينميلحوللهالاحصرالتىالأنياءشكاوىنذكرنحن

بعدحتى،أنهيتضح)رمياكتابومن.وطنهمفيكانواحين،الوثنيةالعبادات

أزاحهافقدالوثنيةالعباداتنهائيأيقمعلمكانوان)الذيليوشياالدينىالإصلاح

الملوكعهدعلجديدمنرأسهاالرثنيةرفعت،(الزمنمنلفزةكبيرحدالى

الىبهوهربواارميااختطفواالذيناليهوذيونكانوصدقيا.ويوياكينعوياقيم

بهاكلمتناالتىالكلمةلكلانسمعااننا:حانقينيلومونهاورشليمسقوطبعدمصر

لهاونسكبالسمواتلملكةفنجرنمنامنيخرجأمركلسنعملبلعوهباسم

ثوارعوفييهوذايرضفيورؤصاؤناوملوكناوأباؤنانحنفعلناكماسكائب

لملكةاتبخيركففناحينمنولكنشرأ.نرولمخبزأفثبعنااورشليم

18(.-16:ال!!"والجوعبالسيفوفتيناكلالىاحتجنا...السموات

يهوذاشعبجهةمنالمقيتةالخيانةحوادثعلشاهدأكانحزقيالانيتبين

عندذلكيرويهاف.اورضيممحبدفي،بالذات،يهوه"بيتفيوذلك،الههبحق

،والسماءيلارض"ببنويرفعهشعرهمنالنبييشدالاله:"رؤاه،لاحدىوصفه

فيبحفرانحزتبالالإلهيامروهناك،عوهمعبدالىويدخلهاورشليمالىوينقله

وكلنجىوحيواندباباتشكلأواذاحزقيالفدخل.البابويدخلالجدار

رجلأممبعونقدماهاوواقف.دائرهعلىالحائطعلىمرسومةاصرئيلبيتأصنام

فيمجمرتهواحدوكلوسطهمفيقائمشافانبنأيياويااسرائيلبيتشيوخمن

المعبدهبوابةالىحزقياليهوهياخذذلكبعد".صاعدالبخورعنانوعطريده

الداخليالبهوفيآخرمكانوفي"،تموزعلىيبكينجالساتنسوةفاكواذا
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عوههيكلنحوظهورهمرجلأوعئرينخمةنحووالمذبحالرواقبينللمعبد،5

اثماهدهذهيهؤيرىأنوبحد،.لثسسصاجدونوهمالثرقنحوووجوههم

ولاعينىلاتثفق.بالغضبأعاملأيضأ)فأنا:صاخطأيقول*الرؤيا+،فيلحزقيال

8(.،)حز،اسمعهملاعالبصوتاذفيفيصرخواوانأعفو.

أنهالمحتملفمناختلاقاتامأ.ماو!فهكليختلقانحزتيالبوصعماكان

بيت)فيمكانوجدانهوواضح.الأصقبلاورشليممبدفيمماثلةأشياءشاهد

رسوماليهترمزكانتالذيماالقولالصعبمن.الوثنيةللعباداتعوه،

ذاتالمصريةللالهةتصويراتتلككانتفهلالمعبد.جدرانعلالحيوانات

تلكفينرىلأنالأصكلهنالكحال،كلعل؟الحيوانيةالرؤوس

رواسبمن!ثكلأالخمر،وسكبالتبخيرأمامهايجريكانالتى،الجداريات

،وهوللطبيعةالنباتيةالقوةالهفهذاتموز،أما،الحيواناتوعبادةالقديمةالطوطمية

ثم،السنةمنعددوقتفيموتهعندينوحونأتباعهفكان،وينبعثيموت

ك!اتموز،،عليبكيننوة)اورشليمفيكانأنهيتبينهكذا،.لبعثةيبتهجون

تعرضتعوهديانةأنفيالفريبهوفما.عوهمعبدفيللشمسالسجوديجريكان

علىكانلقدابابلفينف!هاعوذاوجدتعدما،الوئنيةجهةمنقويلضنط

دياناتهم.عل"رقباء،أنفسهميحتبرواأنيهؤوكهنةانبياء

عنكتبهاالتىالمقالةفيكلاوزنر،.مثللاهوتيةأمزجةذاباحثأأنحتى

عليدخللمحزقيال)بأنللاعترافاضطر،اليهودية"الموصوعةلأجلحزقيال

علبالسمو.تميزطابعذات،جديدةساتأيةالإلهجوهرحولالتصور

عوهالإلهيحيط6(-.او43)1:رؤاةفيالنبىنجدذلك،منالعكى

اتعليملظهوراساصأبعدفيماكانت،حيوانيهشبهوحتىانسانيهشبهبكائنات

البابلي.التلأليرعنبعبدأيحدثلمذلكانثكولا.الحالموبنهايةبالملاثكهالمتعلق

البابلن()94(لدى"كيروبو،المجنحكثيرأبالثورتذْكرناحزقياللدىفالخيروبيم

الكليوالوجودكالشمولية)الإلهصفاتأنقيلماعلىالإضافةيمكننا

معبالمقارنةحتى،فظاظةاكثرطابعأحزقيالعندتتخذ(والعدالةوالانصاف

571.صاثامنالمجلد.البهردية)94(الموصعه
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بواسطةالالهقبلبنتتحققمثلأ،،الكليالوجودفصفة.لهالسابقينالانبياء

الىبابلمنعؤنقلتستطغالقالمجنحةكيروبر-والخيروليمالطائرةالمركبة

فقطلي!يرصعاموسالهكان.الارضعلآخرمكانايالىاواورشليم

لدىأما.والفلسطيننوالإثيوبيينالآرادِشحينهفيرعىوكذلكبل،اصراثيل

ليسلأكم،والفلسطيننادومومنوموآبعمونمنصينتقمفيهوه،حزقيال

!ددالنبيلسانوعل.ومعبدهنفطالالهونجسوابلعوذا،لهلاكتفوافقط

وعلتنجىلأنهمقدصيعلىههقلتأنكاجلمنه:بالهلاكعمونضعبعي

25(.:،)3السبيالىذهبوالانهميهوذابيتوعلخربتلأنهاا!رائيلارض

عل،والمحاصرونالسابقون،التوراةدارسويطلقأنيحدثغالبأمالكن

قوانينفقراتضكلعلعوهمطالبتقديمالىوالطموح"الدوكاتيةاخهمةحزقيال

اليهوذينطالب،الإلهباسم،لأنهالنبييلومونوهؤلاء.تفصيليةوتوجيهات

عنفخلافأايضأ.والطقوصيةبلالأخلاقيةفقطليىللالزاماتصارمبتطيق

ليهؤبالنشةالمهمأنحول)رمياولدىالقداصالأنجياءلدىا)السايةالتأكيدات

يريدحزقيالالهفانوالبخور،القرابينالىلايحتاجولكنهالتقيالسلوكهو

عليهوهويعد22(.:،)41يهوهاماماماثدةالمذبحلأنايضأوالقرابينالتقوى

المذبح"علالكهنةسيعمل،تبعثصوفالقاصرائيلمملكةفي،بأنهالنيلسان

27(.")34:عنكمفأرضىالسلاميةوذبائحكمعرقلألكم

الأهيةهذهمثليوليحزتيالجعلالذيالسببلتفسيرعاولاتهمفي

تيمنمفاجئةعودةعنالاحثينبحضيكتب،الدينمنالطقوصيللجاب

الكثيرتصمنالديانةهذهكانتحين،القديمةيهوهديانةنظراتالىالدينىالوعي

الحريالدورحولالتصورذلكفيبماالسامن،لدىالوث!نيةعناصرمن

الطبيعة"بالأمرمجملتفيرالىآخرونباحثونيميلبينماهذا،.للقرابين

السبأنلاشكالانباء.منغيرهعنتميزهكانتالتيلحزقيال،،العملية

واحدآنفيوالكاهنالنبيبينشخصهفيبهعحزقيالأنفييكمنكانالحقيقي

البابلي.الأسظروففي،القريةفيبلالوطنفيليسيجريكاننثاطهوأن

أنيجبكان،البابليالأيرفيبنفهعاشكنبى،حزقيالأنالواضحمن

فيهمولذكيقومهأنبياءلدىيهوهالايمانعلىيحافظأنالمباشرواجبهمنيعتبر
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:أخرىث!عوببخصوصتنباانهكما.لالهIذلكشاء)ذامصيرهمبتحسنالأمل

منموقفهالأنعؤبانخامللاهاواعدأومصر،وصور!)ثومومؤابعمون

لذلك.الحاليةعوذالمصاهلبتشفتولأنهاالماضيزصيئأكانهـصوذااسرائيل

اصرائبل.وتنبعثهيتباثرسوت

يجبكان،المص!بننمنوالثالثةالئانيةالدفعنانبابلالوصلتحينولكن

واضح.هركما،جديدةمهامعؤأنبياهأمامتفىان

الذينالناسمنتليلغيرعددالمسبِنايهوذيينبينظهرالسنواتتلكفي

لإصراثيل،عبتهبثباتوكذلكللعؤبقؤفقطلبسالإيمانبابلفيفقدوا

مابالذاتهووهذا.صلانونعليهاهمالتىالأرضتلكلآلهةيتعبدونفراحوا

):هؤلاءالنفىلضعاتقاسيأتحذيرأعؤفمزيضعحينحزياليعيهكان

فنعبدالاراضيكقبائلكالأممنكونتقولون)ذيكونلنيالكميخطروالذي

أملكسكوبوسخطممدوثةولذراعقويةبيدافي...أناوالحجر.حيالخ!ب

علالتلأليرأنيفهمكانالنبيأنيبدوذاتهالآنوفي.33(-02:32،)عليكم

فيخثقدكانالخوفأنعلما،كافيكيروحد.الخوفعبرقومهبقعقول

عؤأنحزقياليؤكد:)ضافيةأخرىحجةالىيلجأأنفقررالناضيء،الموقف

،فبددكم:ذلكنفسهالإلهقاللقد.ذلكفيمصلحةلهلأن،شعبهحتماسياعد

منواجمعكمالاممبينمن.وأخذكم..عؤأنا...الأراضىفيفتذرواالأممفي

وتحفظونفرائفيفيتلكونواجعلكم...أرضكمالىبكموآقالأراضيجمغ

ليوتكونونللاهاكمأباهأعطيتالقالارضوتكنونبها.وتعملونأحكامي

عاربعدتنالولكيلاالحقلوغلةالشجرثمروكز..الهأ.لكمكونوأناضبأ

فتعلم...لكممعلومأفيكن...صانعأناأجلكملامن...الأممبينالجوع

يصعب32(.-91،)36:المنهدمةبنيتعؤأناافيحولكمتركواالذينالأمم

فيثورأ،حزقيالابتكرهاالتىالجديدةالحجةهنهمارستحدايالى،القول

تُغفلمأكاالواضحمنلكن،البابليالاصرظروتفيبيهوةالايمانعلالحفاظ

أسبح،قدلأنصار.بالنسبةعؤتبريركانبيناهذا،.الإلهتبريرجمالفيضظ

ذاته.الآنفيخاصةصعولةوذاتخاصةحيويةذاتمهمةًالامر،ظروفضمن

هلولكنالهها،أماممذنجةأنهانفزض.أخطأتعوذاأنلنفزض
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عوذاأنلوثم؟الكليبالقاءكددهاالذيالمريعالعقابهذامثلاصتضت

فلماذاكفرة،،5عوذاأهلكلليىأكذلكمعهابيهؤالإكلاننسيهلكهلكت

كيفلتصورأنيمكنناحق؟علعؤهل؟المذنبينمعيعانواأنالابرياءعليجب

،25،92:33دائأ)18:حزفيالأمامتطرحالأسثلةهذهثلكانت

17-.)02

يثرع،القدامىالأنبياءمثلمثلهفهوجديدأ.حزقيالجوابيكنلم

أمامارتكبهاالتىالديدةوالآثامللجميلنكرانهكلهـلبينالشعبماضيبنصيك

48(.ا)16:سدوممناصوأأورشليمكانتلقد.الإله

زانيتينهيئةعلوأورضليمالسامرةحزقياليشخص،هوثعاركرعل

ومصرينأشورينعاقيمع،يهوهالثرعيأزوجهما،الدوامعلىتخونان

عنجدأوشهوانيةللغايةطبيعيةلوحاتفيرسمالبيولولع!ذا.ولابلن

عادلأعقابأاصائيل(،مملكة)(يالسامرةعوقبتلذا.23()الإصحاح،االفسق

)ثأأكزكانتعوذا()اياورشليمولكن،الإلهأمامجرائمهاعل

ورجاستكرذيلتك..أيضأ.أنتفاخجلي....أيضأخزيك)فاحملي.بضعفبن

كما،بالغفرانيهوهيعدها،الزانيةيعيرأنبعدلكنعوه،.يقولتحملينهاأنت

أبدبأ،عهدألكوأيمصباكأيامفيمعكعهديأذكرولكنىا:هوثعلدى

16(:10'-)06..

ارؤاه،عنالنبيبرواياتثقةعلىكانواالذيناليهوذلِنحقأنهيبدو

أيامالىهيرائيهاهوالتىالرؤيا:5ذاتهالوقتفي،عنهيقولونكانوا،واتجلياته

العيدهالحياةأفقكانلقد(.27:)12،بعيدةلأزمنةمتنبىءوهوكثيرة

معاصرالفردلليهوذيبالنسبةضعيفأعزاةالبعيدالمستقبلفيكلهللشعب

نأيريد،كوارثمنماعانا.كلعاقالذي،ايهوذيهذاكانلقد.حزقيال

نأيشطغولا،بالذاتهوحياتهخلالالسعادةتلكمن!يسيربقدرولول!عر

القرابينلهويقدمليهؤيتعبدعمرهطوالكاناذا،عرومشخصيأهولماذايفهم

اذاأعؤعدالةأين.جدية،)تجاوزاتأيةارتكبأنهيرىولا

نجدالفرد،اليهوذييطرحهالذيالؤالهذاعنالإجابةسرضفي

انتملكمماقلأللأ.عؤكلامليارميا:اوكانتفسيرحرفبةلقريبأيكررحزقيال
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...ضرصتالأبناءوأصنانالحصرمكلواالأباءقائلين..المثلهذاضربون

كانالذيوالإنسان...اصاثيلفيالمثلهذاتضربواأنبعدمنلكملإيكلرن

فان..يحيا.حيؤ...بالحقليعكلأحكاميوضظفراثفيفيوملك..بلرأ.

اضافةهناحزقيالعنديليولكنلايحيا،.أفيحيا....لممعتنفأصفاكابنأولد

فعلهاالقخطاياهجمغعنالثريررجعذاlارميا:هكدلانجدهاجدأمميزة

لائذكرفعلهاالقمعاصيهكللايموت.يحيافحيوة...فرائضكلوحفظ

يفعلهاال!الرجاصاتكلمثل)تمماؤفعلوعملبرهعنالباررجع))ذاوأما.،عليه

،)18:يموتيخانته...فيلايذكرعملهالذيبرهكلأفيحيا.الثرير

-24(.ا

موتلايريدالاله.كوهتبريرفيجديدةكلمةحزقيالقدمالاضافةبهذه

وما،الإنجيلمنجدأقريبالكلامهذا.هـسيشيتوبأنيريدهبلالحاطىء،

لمأنهيقولأنماان!انبوسعكانفهل.القلوبكلفيصداهمجدالاممكنأكان

لكياصرائيلندميريدعوهأنيقولونالقدامىالأنبياءكان؟واحدةمرةولويذنب

نفسهالثيءيحلن-عوهباسم-النبيفانالآناما،جديدةحياةالىيبحثها

بذلك،أمامهفبفتح،الخاطينآخركانلوحتىحد"عليهوذيلكلبالنسبة

الكثيرهنالككانربما.رحمتهعلوكذلكبل،الإلهعدالةعلفقطلي!الأبواب

جث،حزقيالمعتكررلإرمياحصلالذيذاتهالأمرأنلولاذلكفيالعزاءمن

بينلايميزالموتيكنلمالواقعففيحادأ.افزاقأالواقعمعتفزقكلماتهكانت

بالزوةينحمالريركانغالبأماذلكمنوالاصوابل،فحسبوالأبرارالأشرار

ذلكأنويبدوالبر.الفقيرمنأكزفيحيق،(غيرشريفة)بطريقةجمعهاالق

طرحهوالذي)عليهالإجابةلاستحالةاليأصحالةالىارمياأوصلالذيالسؤال

الماذا،الحياةفيوالكفرةالأشراريزدهرلماذا:أكط(بالذاتالإلهعلالرجل

لكن،.ومراتمراتحزقيالعلأيضأئطرحصؤالأالأثرار؟،كانطريقتنبم

فقد.الههعلالسؤاليطرحأنقطحزقياليحاوللماندفاعأ،ا!زلارمياخلافا

يؤلفحزقيالكان:أميةكزيبدو،ماعليعتبرأخربامرمثغولأالنيكان

رحمتهعؤيعيدحينالمملكةتلكصتكونوكف،المقبلةاسرانيلكللكةامثروع،

الراجع.اتاهبالحعبالى
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بلضط،نيأيكنلمحزنبالبانجمدداًالفارىءنذكرانعلينابنرجبهنا

وجدلقد.اورضليممعبدكهنةمعالارتباطوئيقمرتبطأ،ذاتهالآنفيوكاهنأ

كانوا،الوطنفيعوذا،ففي.شدوضعفيأنفسهمبابلالىضبيواالذينالكهنة

ارتباطأبالمعبدونفوفمامداخلهاترتبط،حقيقيهامتيازاتذاتثريحةعنعبارة

مننعرتمابقدر3بابلفييفعلؤأنالكهنةبوصعكانالذيمالكنتاماً.

فرضالىابدأيطمحونبابلملوكمنغيرولانبوخذنصرلايكنلمالمصاثر،

كانفما.ليهؤالجودمنمنعهمالىأو،الاصرىايهوذيينعلالبابليةديانتهم

لكيسكناهمأملانفيمذابحيبنواأنشاؤوالوعوذاأهلليعيقواالملوكهؤلاء

سحوابابلحكامكانربمابللا.عليهالإلههمالذبائحبتقريبالكهانيقوم

هذابمثلتقدموااليهوذلننالكهنةأنلو،بابلفييهؤمعبدببناءللسب!ن

،بالذات،بابلفياليوذكنلدىتظهرلموالمعابدالمذابحأنيبدوْلكن.الطلب

)نصابهم،بكاملجميعأ،بابلالىصبيواقداورشليمفيالمركزيالمعبدكهنة"لأن

بذلك،لأنفهميسمحواأنعؤكهنةبوععكانفما.الأولالكاهنولرئاسة

تقريباي،قاطعنحوالريعة"،علاسفرفيمنعقدنفسهالإلهأنباعتبار

وهذا14(،-1113،،،12:5)تثعوهاختارهالذيالمكانخارجللضحايا

.صهيونوجبلأورثليمهونعرتكما،المكان

فيوجودهمخلال-يفقدوالمعؤوأن!اءالكهنةأنبثقةالتأكديمك!تا

وفيصهيونجبلعلمعبدهمبناءاعاثةوفيالوطنالىالعوثةفيلالأم-الأصر

لذلكيستعدونكانوالابل،لهمكانتالتىالسابقةالرفيعةللمكانةاستعادضهم

حثيثأ.

ال!نراتتلكخلالنشأتفقدللتورا"المعاصرةالدرامةأثبتتكما

الذينالعلماء،،الكتاب"أهلومناليهوذييناللاهوتِنمنكاملة"مدرصة،

ماغرارعلاليهوذيللثبجديدمقدسصفرتأليفمهمةأعينهمنصبوضعوا

الثريعة،)صفرنأليفعند،يوثاالملكعهدز،قرننجصفذلكقبلجرى

خلالمنالمنقولةعؤ،"كلمةبمثابةطببأ،وقدمؤالفرهذاالكهنةألفوقد

.أخرىمرةمو!

ت!يةعلالجديدالسفرهذاحصلللتورا"المعاصرةالدراصةأدبياتفي
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المرأ"زكما،المؤلفهذاففي.صدفةليسوهذاالكهوفي،االقانونهيجمازية

فيما.منهمقريبينكانواالذينوالأنجياءاورثليمكهنةونطلعاتمصالحانعكست

اللاحقةاليهوذيناللاهوتنجهودأصفرتحينالأصر،بعدمامرحلةفيبعد،

تم،موصىاخماصيةيسالذيالقديمالعهدمنالقسملذلككائيةسياغةعن

وهذ..الحماسيةهذ.منمنرقةكتبفيجزءأجزءأالكهوفي،االقانونادخال

منالمعاصرينالتوراةدارعيانللرجةوأفكارهاوأصلويهابلغتهاتتميزالاجزاء

تحديدها.حولالرأ!موحدو-تفرببأالاتجاهاتكل

فاندرجتققريا،الاجتماعيةالحياةمناحيكلالكهوفيالقانونضمللقد

اطبية"وفرائض،)النظافةبخصوصوفرائضواخلاتيةحقوتجةفرائضضمنه

ارالةوكانهمصورذلكوكل.ولعناتوابتهالاتصحريةسيغوكذلك،وطعامية

نا.لهاومفرينمنفذين-المقبلعؤمعبدكهنة-همسيكونونإلقعؤ

التفصيليوللوصفالكهانلوظائفمكرسةالكهوفي،)القانونمنكاملةفصولأ

والمحرقاتالتقدماتلتقريب،الأولىوبالدرجةبها،سيقومونالتىللطقوس

(.العاديةالأيامفيأوالأعبادفيأوالذنوبلأجلالتطهر،أوالثكر)بقصد

الكهةاصلطةتحتشعبهيروقراطية+:دولةتكونانجمبالمقبلةفاصرائيل

كانملهمهاربمالابل،الخطةهذ.فياثماركينأحدأنفيلانشكأنيمكننا

الكتابمنكاملةاصحاحاتثمانيةأنصدفةفليىلكا..حزقيالالكاهنالنبي

L--)اسحهيحملالذي , pAj) (tA --tمروععنعبارةهي(الكتابس

وقد.الكاهنيبيهافريدة)يوتوبيا،بمثابةوتبدو،الجديدةاصراثيللبناءحقيقي

)رويا،:شكلعلمعتاثةبطريقةحزقياللناعرضها

)-الميلاقبل573سبينا)أيمنوالعثرينالحاسةالست"في

كانتاليومذلكنفىفيالمدينةضربتبعدماعرةالرابعةالسنة..(.المؤلف

جبلعلىووضعنىاصرانلالىبأقاللهرؤىفي.هناكالىلماواقعؤيدعلي

فوقكائنالنيامامظهروفجأة،.الجنوبجهةمنمدينةكبناءعليهجدأعال

بدفيكان..كؤملاكلجعأ،،وهو-النحاسكمنظرمنظر.)رجل،لجى

،القاصقصبة)طولالمؤلفيدققثم،الياسواقصبة،كناناخيطالملاك

المزجم.توكرأشس!أهطممامنبلأوناسبةببروس!).(
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صالى-نحنمقاييناحسب-وبالتالمطوضبر،،بالذراعطولأأفرعست5:

كما-للقياسيستخدمأنيجبأيضاالني6ا!يططولهاماامتار.ثلاثة

معبصيرا.الذيالبناءأنلحزقيال،الرجلهـمرحه.ذكر.عليأقيفلا-تين

البناء.هذاعبرللنىدليلأيصبحثم،المقبلعؤ

غرفهوفياصوقياصلألهالبناءمخططالتفصيلمنتدربكز،الرجليصفه

!خ.،الخيرويموأثكالنخلاتهئةعلالق،والزينةالمذبحوتركيبالداخلية

ضياصضطليسالنبيويخبربهالقصبة،القياصاتلإجراءالوقتيجدكما

التذبحوالطاولاتوالأعمدةوالابوابنيهاال!النوافذوبقياصبل،الغرف

البيتفيممكنةواحدشبروالمأزيب..الإثموذبيحةالخطبئةوذبيحةالمحرقةعليها

صوتأهكصوتحزقيالسعالأئناء،هذ.في.،القربانلحمالموائدوعلحولهمن

من،بدلأعؤامجدالنصمبده)فيالىوصلفدشخصيأعوهانوتبين،كئيزةمياه

حيثقدميباطنومكانكرصيمكانهذاأدمابن:هياللنبيوقال(،)عوها

اسساصرائيلببتبعدبنجسولاالأبدالىاصرائيلبنىوسطفيأسكن

منليخزواالبيتعناصراثيلبيتفأخبرآدمابنياوانت...القدوس

أعينهمقدامفلكواكب...أضكالهوكل...البيتصوؤفعرفهم...أثامهم

النبيانتعنىالاخيرالكلماتان.بها،ويعملوفرائضهوكلرصومهكلليحفظوا

حينرأ.كماللمعبدوالداخليالخارجيالمنظروصففقطهدفأليسلنفسهوضع

حياةفيالمعبدهذايلعبهسوفالذيالدوروتصويربل،المسنقبلالىالالهطاربه

لعرثه،مكانأليهؤدانمصكنمكانسيكونانه.العاثدة،الجديدةاصراثيل

المعبدخدمةيضعانيحبوحدهوهذا.،الأبدينأبدالى5وحمايتهااصرائيلقلعة

الاجتماص.اليلمفيثرجةأعلعلوأنبياءكهنةمن

أنهمرةمنممزيؤكدلرؤيا.،اللاحقالوصففي،حزقيالالميزانمن

،الصادقرنفقطبل،ليخدمونعؤمن"يقتربون،صوتاللاويينالكهنةكللش

فيكانواالدين،الأخروناللاويوناما.اورثليمكهنوتمنالعلياالضريحة

الجتحراصةحارصياجعلهم:5عليهمعؤفيفرض،للمرتفعاتكهنةالسابق

لألممعؤوكانواأصنامهمأمامخدموهملأنهم...فيهيعملمالكلخدمةلكل

دعل!وابأنيحوالنالصاثوقنلكن14(.-01:)11،اسرائيللبيت
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يحكمونللحكميقفونهمالحصاموفيوالطاهر.النجىبين"التمييزالئعب

)صبوت!،ويقدصونمواسميكلفيوفرائفىثرائعيويحفظوناحكامهمحسب

يدفيأيضأستكونالمنبثةاصرائيلفيالقضائيةفال!لطة24(.-23:.44

الكهنة.

اقمىالىمهمبدوبىغيىحزقياللدىالمدنيةالسلطةتضطلع،ذلكمقابل

الجديدةلإصرائيلصيكونبأنهيتنبأ،المبكرةمداخلاتهفي،النبيكانف!ذا.الحدود

بتلأسأ،الملكذكرعللاتاقي48(-04)الإ!حاحاتف!ن،داؤؤنلمنملك

يقربانجمبوالرثيى،،("نايصي)بالعبرية)رئيى،حولفقطالحديثيدوربل

وأن،الدينيةال!ثعاهلروممارصةالمبديرممىوأنالشعبعنالضحايا

ضكلعلالمعبد،لصالحالشعبمنالاتاوةفقطالغايةهذهلأجل-يجمع

عوه،شعبأالرئي!،يظلملاولكي.للتقدمةتصلحأخرىأشياءأوحيوانات

مداخيلها.منيستفيدخا!ةمقاطعةلهتفرد

منوسيعيدبل،اليهوذينفقطيسالإلهيجمعسوتالمنبعثةاصرائلفي

صباهاوالتىالاليةالمملكةفيعاضتالنىالحثرة"الاسباط،تلكالثشاتبلدان

ثمارمنوفرةهنالكوصيكونوضبعكفايةفيالجميعيعيث!وصوف.الثافيصركون

عوه.معبدفيالمذبحتحتمنبنبعسوفسحريضهرفيالسمكوكثيرمنالأرض

مهاجمتهاعلىتجر"حد)ذاأماالحروبمنتخ!ثىلاناسرائيلتضطرولن

وتحرقالاعداءجثثتدفنأناصرائيلعلويبقىذاتهعوهيتدخلفسوف

سلاحهم.

انعكستالذيالجديدةاسرائيلدولةثروعألفحزقيالأننجدهكذا

كهانيكنولم.البابليالاصرفياليهوذيالكهنوتوأمالأحلاممتنا.بجلاءفيه

لتحقيقها.الحدةيعدونكانوابل،خياليةخططأويبنونفقطيحلمونوأنبياؤعؤ

ايهوذينلدىيكنفلم.رعيتهماضاعةعدمعؤلانصاربالنسبةالمهممنكان

ما،يومأاورشلبممعبدحالكانكما،بوحدهمالذيالديقالمركزذلكبابلفي

الذيالببهوهذاممبر.ثورأالطقوستمارسهأن!بالذيالل!وركانولدلك

لاتقللديهالطقوصةالواجباتبكونالقداسالانياءعنيتميزحزقيالجمعل

ينعلامةوالبتالقداصةرمزلهبالنسبةفالحتان.الاخلاتيةالواجباتعناعية
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اطصلألصهنهبتط!قالالزامكان24(.-12:)02المختار،واالعبعؤ

ثورأاثى()ولربمايؤثيبأنمفيأاليهوديةالديانةخصلألصمنوغيىهاالطقوصية

عيطهممعارضةفيويضعهمبليبرزهمفقطيكنلم،فهواليهوذيينعزلمعيناْفي

كل،وعل.المحيطذلكفيوانحلالهماضمحلالهمعملياتبذلكمعيقأ،الوثق

الاصرفتؤلوانعوذاضعبمصيريكونانبمكنكانكيفيعرتالذيفمن

اتهنبؤفأخرالاصركايةحتىحزقياليدملماكثر.بلقرننصفليىاستمرت

الميلاد(.فبلللاسر)710والعثرينالسابعالعامفيكانتالمؤرخة

كليرنقاضاتجرت،حزقيالكتابفيانصتأليفبقضايايتعلقفط

هوالكابكلان-احتى-ببرهنونالتوراةدارص!بعضكانحيثايضأ،

القرنمنالثافيالنصفالىبللا،اواصطالىهـلنسبونهزمنيأمتأخرتأليفنتاج

الكفاكة:فيهبمامقنعةحجةضدهافيورلونالنظريةهذهخصوماما.الخاص

الملكانحول)مثلأتتحققلمالقاتالنبؤمنالكثيرحزقيالكتابيتضمن

صيحتلنبوخذنصرانحولاو02(،:)17بابلفييحلامصوت!دقيأاليهوفي

ينبوالأناللاحقنالمؤلفينحاجةهي28(،فا-26)الاسحاحاتصور

المضمونيعتبرونالمعماصرينالتوراةدارحمطممزيةانقدبم؟نبيالىالاخطاءتلك

هو.نأليفهمنحزقياللكتابالاصاص

المممود.سبى-هثدأتعي

"رؤا.،لناسيرويالذيالبابليالأصرفيالوحيدالبيهوحزقياليكنلم

وكانت،أخرونانياءذلكيفعلكانبل،اصرائيلمتقبلحولاتبنبؤهـسنطق

فط.مؤلفهاصملايحملبعضهاكانولربما،الأياديبينشقلأيضأمداخلااتهم

علوتلوي!اضهزكزأخرينأن!اءالىالنبوءاتنلكمنجزءنسبتمبعد

منمحددأأننعرتصرناوقدعليها.مبجلةاكمنبؤكانتالتىاللفافات

خلالومن)ثمعيا،النيالىنبتقدكهنهمداخلات

عالة!تنى،كيفيئناكنابه،من)صحاحين-لمضمونتحليلنا-كمثال

فيالوارثةاتالنبؤتألففيهجرىالذيالحقيقيللزمانالدقيقالتحديد

.النصوص
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بثكلمثير66(-.4))ثعياكتابفيالاخيرالاسحاحاتتاهـخان

التوراقيالنصعلواللغويالتاريخيالنقدأصاليبنبيقسمحفقد.خاص

يعود،04الإصحاحمنابتداءاشحيا،كتابفيالنهائيالجزءكلأنالىبالتوصل

غيرفمن،وبالتالي.تاخرأكثرزمنالىبل،البابليالأصزمنالى،ثكبلا

والسابع.الثامنالقرنينبينعاشالذي،اضعياهومؤلفهيكون(نالممكن

.)الألماقالتوارةلدارسالحقيقةهذهعلالبرهانفيالرثييالفضلويعود

الجادينالعلماءمنأحدلايثك،الحاضرالوتتفي.1827(-)1752)يخغؤرن

ألزمتعثرالنامحالفرننهابةفي،البابولةاللجنة"أنركم،الاستنناجهذافي

الكتابيحملواحدنبيقبلمنمكتوبأاشعاىكتابكليعتبروابأنالكلألوليكن

....اصمه

طبقناهاالتىنف!هاالطريقة55(-)04الاصحاحاتنصعللنطبق

القالوقائعتلكالا!حاحاتهذ.منجمعناف!ذا)t,،13الاسحاحاتعل

المعاصرينللقراءبالنبةضرحالىلانحتاجومفهومةتمامأمعروفةتبدوأنمبكان

فيالمؤلفعاشالذيالتاريخيالموقفتخطيط)عادةكلكننا،النصمؤلفللني

يبدأعر.الخسةالاصحاحاتهذ.لكتابةالحقيقيالزمنتحديدوبالتالي،ظله

قلبطيبوا.الهكميقولضعيعزواهعزوا:التاليةبالكلماتالأربعونالاسحاح

يدمنقبلتقدانهاعنهغفيقداثمهاانكملقدجهادهابأنوناصرااورشليم

عنيعلنالنيف!نوهكذا،2(.-ا)04:خطاياها،كلعنضعفينعؤ

نزلالذيوالجزاءوقعفدأثامهاعلىعوذااصخقةالذيالمفابأنالالهلان

اليهوذيللشمببالنةللغايةعزنوضعهوالراهنوالوضعانتهىتدالإلهمن

خرابأأصبحتالأخرىيهوذامدنبينا،سكانبلابقيتالتى،ولأورشليم

والجنوبالشمالفي،والفربالرقفيامرىالاصرائيليون260(:)44

V)بابلهيتاصرهمالقوالدولة7(-5ة43) - 6 : tV).نفسهابابللكن

:)44كورش:بالاسمالنيييسميه،رهيبعدوجابمنللهجومنعرضتقد

لدىجيدأمعروفالاسمأنباعتار،شروحأيةدونوذلك،ا(:45؟28

:48؟46:11!2،25:)41الأولىانتصارانهكورشأحرزلقد.القراء

:46؟،2:)41بابلعلىكورشباتصاريتنبأوالني.16(11-
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كورضبانتصاراتتتحلقكانتال!الأخرىالنبوءاتانالإله،مؤكدأباصم(11

:)000142بهاغبرأناوالحديثاتأتتتدالأولياتهوذاا:لمحققتقدالأولى

وخططهمثئتهومنفذامموحه)ليكونكورشعليهوهخياروقعلقد..9(

لأدوسبيصينهأمسكتالذيكورشلمشحةيهوهيقولهكذا):باصرائيلالخاصة

لأجل...تغلقلاوالأبوابالممراعنأمامهلأفغأحلملوكواحقاءاممأأمامه

نعرفنى6لستوانت.لقتكباسمكدعوتكغتاريواصرائيليعقوبعبدي

أورشليم)أيمدينتىيبنىهو5:كورشعنيهوهويعلن.4(،ا:)45

(..3i:)45،بهديةولابثمنلاصبىهـلطلق(-المؤلف

قبلمنعوذااحتلالبعدكبتالإ!حاحاتهذهأنحوللاثكاذأ

بلادفيللعرشكورضاعلا%بعدوكذلك،بابلالىاليهودوسبينبوخذنصر

وللمدنلبدالمملكةكورش)خضاعبعد)أيالأولىانتصاراتهوبعد)558(فارس

بابللأن953،عامتيولكنالميلاد(،قبل546عامالصغرىأصيافياليونانية

الىالأصىاليهوذينصاحبعديطلقلمكورشأنكمابعد،احتلالهايجرلم

وطنهم.

الإصحاحاتولغةأسلوبثراسةخلالمنأيضأالاستتاجهذاتثدلقد

فيتردتكنلمالتىوالصفاتالكلماتمنالكثيرنيهايوجدحيث55(،-)04

لدىالتداولدخلتكلماتوتوجد)شعيا.الىالمنسولة،السابقةالإصحاحات

اتأخرالمثأعلىأخرىشهاداتهنالك،وأخيرأالأصر.مرحلةفيفقطاليهوذيين

نصالىالاصاديتمالثافيالأيامأخباركتابففي:55(-)04للاصحاحات

فيعؤمعبدببنىبأنوأمر.،فارسملككورشروح..."نبهعوهأنحولةنبؤ

كابفيمداخلةهكذالايوجدلينمالإرميا،النبر"هذهينسبوالمؤلف.اورشليم

تأليفتملقد28(.:)44)شعياكتابفي-رأيناكما-وارتهيبل)رميا،

مماالميلاد،تيالثالثالقرنقبلليىالأصر،بعدمازمنفيالاياماخباركتاب

إرمياالىتُنسبأنذاككانت55(-)04الإصحاحاتأن-ربما-يعنى

)شعيا.الىوليى

البدابةفينكنلم55(-54)الإصحاحاتأنعلآخربرهان)يراديمكن

لهاالسابقةالاصحاحاتانفيتكمنفالمسألةاشعيا.كتابقوامضمنداخلة
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وجد،)ضافةأوتاربخيبتعليقأضبههيبلاتالنبؤطابعتحمللا)36-93(

من،تقريبأبالحرتنقلها،وقداضعيا،لمداخلاتخائمةجعلهاالمناصبمنالمحرر

يختممملاللًاتاريخياًتعليقأأنحينفيهذا.14(-13:اA)الثافيالملوككتل!

الىلاتعؤأيضأهيبكلماتلهالسابقالاصحاحينتهيلينماأي!أ،)رمياكاب

الافراضيجب.64(:15ارميا،)اركلامهناالى5:كنابهعررالىبل)رياالني

انتهىنفسه)شعياالبى،م%i،تمماللنحوعلتمرتقداسياكتابمحررأن

بجريالتى)36-93(،الاصحاحاتأما.والثلاثينالخاسىالاصحاحمع

النيقبلمنلي!كتبتقد،دائماالنائببضميراشعياالنىعنفيهاالحديث

أخر.ضخصقبلمنبلمايبدو--علذاته

التوراةدارصولفبه،أخرفي"كلام5فيبدأالأربعينالاصحاحمعأما

نثر،اتملماذا.الكبيرالمجهول)او،الثاق)ضعيا)هومجازيبلقبالمعاصرون

سم"ااخفاءجرىلماذا؟اشعياالقديمالنبيالىنسبهاوجرىاسمبلوناتهنبؤ

الأجياللدىجمهولًافبقي،بالذاتمعا!ريهعنربما،للمؤلفالحيقي

عن،مثلأ،الافصاحتمفقد.ذلكلتفسيركئيرةمحاولاتبذلتلقد؟اللاضة

الحشبالاحتلالأتنبأوابابلفييعشكانالذىالمؤلفأنتقولفكرة

منليخثىيكفيماالدوامميمنلديهكان،الفرسقبلمنالمدينةلهذهوالقريب

أخرتفسيرالحقيقةالىأقربيكونقدولكن.ا)َالبابليةالسلطاتملاحقة

لربماأو)04-55(،النصاتنبؤكتالذيالحققيالمؤلفإن:للمسألة

أسلوبأعمدعناستخدمواتد،تثيرنجاحفيمصلحةلهبمكانالذينالناس

الكاهنقبلمن"الضيعةسفر5،اكتثاف))قبلذيمنكثيرااصتخدامهسبق

نبىالىةالنبؤنسبيتم-أنالأيرفترةفيعاديأاصلويأوأصغ(مثلأ،حلقيا

،.الهيبة"أجلمنومثهورقديم

وسسْالفرسضرباتتحتلبابلالقريببالسقوط"المجهول5تنبألقد

بهيتنبأانالسنواتتلكفي،يشطيعكانالأمرهذاولكن،كورشملكهماصم

ونبوءةالهي،تجلأبمثابةكهذهنبو+ةالمعاصرينأحداعتبرولما،الكثيرون

Budde.K,انظر)05( Geschichte des althebraischen Litteratur. Leipzig
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بهنهتنبأالذيهو،القديممندمعرومأ،قدكلأنبئأأنلوأخرثيء.حقيقية

كهلهاحداثوتوععنيعرفأنمكنكان،الحالةهذهمثلففي.الأحداث

النيوهو،الالهأي،،الأ!امأخر"حتىالمعتبلكليعرتالذيذلكفقط

قريبأ،بابلبسقوطفقطلىالايمانمبالحالةهذ.في.لنيهذلككل!ف

بناءوباعاثةالوطنالىبالعودةأ!،النبييؤكدكما،بعدهصيتوماوبكلبل

عؤلأنصاربالنبة،خصوصأالمهممنكان.لاصرائيلالوضاءوبالمتقبلالمعبد

لسا.ساطرهمكانالذيالايمانهذاقومهمأبناءفييزرعواأن،البابليالأصرفي

كما-بعضهمأنحتى،النربةفياستقرقدمنهمفالكثير.بتاتأاليهوذينكلليس

يكنولمكبيرأازثمارأبلغالينا-وصلتالقالبابليةالمصالرذلكعلىتشهد

القاضيمرصومهكورضاصدرحين.بعدوفيما.الباضوطهالىةللعوبتحفز

طريقالجيميسلكلم،المعبد!اعارفلسطينالىبالعودةليهوذينبالسماح

الكهنة.منبالذاتيتكونالعائدينبينالفالبالجزءكانبل،فورأالعودة

البابليالأصرفيوأنبياثهعؤكهنةاعشعدادكميماحولالقولسبقلقد

ن5L،المجهولاننيابهقامالذيالاطأنولاشك.الوطنالىلعودتهم

!قراءكتمابهتقديمتقرر-ربما-نجاحهأجلمنالذي،الاستعدادذلكمنجزءأ

)ثعياالمعاصرون!دقهل.الآنتتحققالقاثمهوراشعيانبوءاتمنأنهعل

فيبكثير،ذلكبعدعاشالذيفلايخوسيوصفانيهوديأنؤرحبقرل؟الثاني

فياليهوذيينان،لشعبهالقديمالتاريخحولمؤلفهفيالميلاد،بعدالأولالقرن

نبيهمقبلمنبهالتنبؤتممْدانتصارهأنبابلالىدخولهفوركورشاخبروابابل

كورضجعل-الزعمحدعل-ذلكوان،قرنينعنماينوفتبلالقديم

..وطنهمالىاليهوذيينعودةحولمرصومهيمدر

الىالجديدةالأفكاربعضدخولبوضوحيتجلالثافي)شعيااتنبؤفي

البابلي.الأصفي-كوذاعئ!تحديدأبظروفتتعلقأفكاروهي،الهوذيةالديانة

الوثقعيطهاجابمنيهوهديانةيتهددكانالذيالخطرذلكالىسابقأاشرنالقد

اليهوذيينعلتزكهأنيجبكانعميقانطاعاينتخيلأنوممكن.بابلفي

العاليةوبثقافتهاأجناسأالمت!نوعينالكزبسكانهاالضخمةالمدينةهذهالمسبيين

ضر،،21افاسالبلد.الموقياتراركخ.فلاليوصبرتانر!.
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سغيرأيبدومعهابالمقارنةاورضليممعبدكانالتىومعابدها،الفخمةوبقصورها

نألهمينهأبدأالذينايهوذيينمنالكيرهنالككانوربما.لثفقةمثيرأجدأ

ليل-الجباربابلالهمعبالمقارنةصغير،الهمجردعنعبارةهوأيضأعؤ

الجيلفياليهوذلنالكثيرمنبدأ)51(،المصاثرالبابليةبمضتفيدكما.مرثوك

البابليين،عاداتويقلدونبابليةأساءويحملونالبابليينمعيزاوجونالثاف!

ا:يناديالثافيا!ثعيالدىعؤأنصدفةوليى.!الههموطنهمبالتدريجناصين

ولي!جثتلماذا.أمكمطُفقتذنولكمأجلومنبعتمقداثامكمأجلمنذاهو

تدرةفبي!وهلالفداءعنيديقصرتهل.مجبوليىناديت.انان

2،-ا)05:*نقاذ"

كيفيتنبأالثاقف!ثعيا،عوهأنصارلدىبالنصرالزهوزمنحلوالآن

معهمحاملينسكانها،بالشيسيذهبوكيفمعابدهابابلمقوطبعدستهدم

ألحيواناتعلىتماثيلها!ارتنبو.،انحنىبيلجثابها:اقدالمطاحالآلهةتملأليل

مضتقدنف!هاوهيالحملتنجيأنتقدرلممعاجثتانحنتقد...والبهائم

عاجزةاصناممجردهيالبابليةالالهةأنيتضحالآن2(0-ا:t،)6السبيفي

لايخفص،لإلهوالمصلونصنمهمخثبالحاملونأتباعهاوهلايعلمحمايةعن

هوفقط.الكونفيالوحيدالإلهوهوعوهفهوالحقيقيالإلهاما02(0:)45

النبيلدىنفسهعوهفيرئلحأ،لقرائهالفكرةبهذهيوحيالثافي!اضعيااالإله

:)45،صوايليى.وغلصبار.الهكيريأخرالهولاعوهاناأليىمرارأ:5

الأولأناهو(01:)643لايكونولعديالهيصورلمقبلي1،،هووأنا211(

..،وكيرها6(:)44،غيريالهولاالآخروأنا

خطوةعوهديانةخطت،الثافي)ضياتبثيروفي،بالذاتالبابليلأصرAفي

الضروريمنانالثريعة،صفر)مؤلفواعتبرقرنفقبلالتوحيد.نحوحاسمة

.كؤاناه:الالهلسانعنتقولأولاهاكانتا!ي،،ليهوهالفرتضينهاالوصاية

)تث،...ولانعبدهنلهنلاتسجد...أماميأخرىألهةلكلابكن...الهك

المطالبةفقطسَضمنكانتالجوهر،حيثمن،الو!يةهنهلكن9(.-56:

العمر!ةباللعة27-36ص7؟المبلدماشيلواخعزرارمنمناراميةمضطوطاتدايحيى)؟ه(
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لايحركيالق،الأخرىللالهةال!جودوعدمليهؤفقطبالتعبدأيالعبادةبوحدانية

فتتمتعالثافياشعيانصمنأعلا.المقتطفةالفقراتأمابوجودها.التثكيك

واحد،الهيوجد،،ف!ذاسوايأخرولاالهيهوه)انا:حولهلاشكتوحيديبمفزى

منارثويمثابة-لكن.الدنياثعوبوكلالكونومدبرخالقوهو،عوهوهو

لدىالإلههذانجد-القومياسرائيلاله،يهوهعنالقدبمةالتصوراتماضي

جبلتهالشعب:،هذااسائيلمنالخاصمرقفهعلبنفسهيؤكدالئافياضحيا

من،الثافي)شعيابنى،بالذاتالموضوعةهذ.علىبت!بيحي".يحدث.لنفي

عوه.تبرلرفينظريتهالجوهر،حيث

فكرةومعيجازيالذيالإلهحولالتعاليممعقطعقدالثافياشعيايكنلم

اصرائيلعلعوهيغضبأيضأالنبيهذافعند.أمامهللشعبالجماعيةالمسؤولية

الثاق،إشعياانكا.ذلكعلهـلعاقبهالالههاخيانتهالأجلارتدادها،لاجل

وتط!قوالتصحيحالتولةالىالعبيدعو،سبقوهالذينالأنبياءمثلمثله

ثيءعلىيتمفاالثديدأنالمهممنولكن7(،-6)55:ايهوه"شريحة

بمحاناتهم،فاليهود.الماضيفيأمرهوالمرتكبةالخطاياعلاصرائيلعقاب:كتلف

2(.:04)"ضعفين،عوهأمام،خطاياهمأكلافتدواقد،بمقياسلاتقاسالتى

لقاء)مجانأ،معاناةفتلك،تعافيلازالت-ذلكمع-اسرائلكانتواذا

ليىذنبها،بسبليسالآنالخطوبتتلقىاعرائيلان3(0:)05الاشيء،

فيتتحزالأخرىفالثعوبأفضلالأنهابل،الأخرىالثعوبمنأسوألأنها

من"نحتار،ضعبفهيولهذاعوه،باثريعةمتنورةاصراثيلبينما،الوثنيةظلام

العوبجهلوبسب6(،:)42،للأمم)نورأيصبحأنلهمكتوب،الإلهقبل

عاتفه،علىالأخرينذنوبويأخذيتعذبأنالشبهذاعلىيترجبالاخرى

اصرائيلالىتنظراكاقبلها.منمفهوموغيىالثعوبلدىمجهولأمروذلك

هنهفيولكن23(،)51:وتعذبهابالأقداموتدوصهاوشاتةبازثراء

المطاتهنهايةففي،المقبلمجدهضانةالمختار،،)الشعبيلقاهاالق،العذابات

صتعرفعندئذ.شأنهويعظمعوهبرفعهسوترصالته،اداءمنينتهيحين

هكذا،هيخلاصهاأجلمنيتعذبكانايرائيلثعبأنالناجيةالشعوب

")42:ويكرمهاالريعةيعظم.بؤأجلمنصقد:هعؤعؤثيثةكانت
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للعذابذاتهامنحترصلها،tالذيمةتنفذكانتحينواصراثيل21(،

الوفي.الامربالعبديليقكماعؤجمدسبيلفيطاثعة،

القديمةاصراثيلأنبياءلدىالأثيؤالبيانيةالأساليببينأنالمعروفمن

عنبتحدثالنبيكانفسواء.النثخيصوأصاليبالمجاقلةالأصاليبكانت

كأكاعنهاتحدث،كانمدينةأوبلدأوآخر،شعبأىعنأواصرائيل

الأنبياءفكاناليهوديووالثعبكؤبينللعلاقةوصفهمأثناءاأم.حيةشخصيات

هوثعالقديمالنبي،الأتلعلىفلنتذكر،.الأساليبهذهاستخدامخا!ةيحبون

،يهوهالرعيزوجهاتخونالتيالزانيةالزوجةهيئةفياصرائيل!ورالذي

عندنتوقف،عاثة،تكنلمالقضيةلكن.قلبهعلعزيز-ذلكمع-لكنها

ينفيٍماكالبأكانالمذكور،التشخيصأثناءالثرقيفالخيال،البسيطةالمقارنة

وثعالحأتكت!يالمجردةالمجازيةالصورةفكانت،ظاهرةحاجةبلاالتفا!يل

أيةالىنرىأناستطع!ناحزقيالمثالومن.بهاالخاصةْالحياةثبهماتعيثىوتبدأ

الأمرهذايصلأنككنكانالفظة،االطبيعيةمنلابل،الواقعيةمنلرجة

.23(و21)الإصحاحان

اصرائيلعلتطلقكانتالق)1(،اثزفةولكنالحاديةالصفاتبين

لدىتتكررالصفةهذ.ونجد،،عؤاعبد!فةكانتالأصرمرحلةانبباءلدى

لابكل،الاحياناكلب،المدلولوحيدسياقوفي،خصوصأكثيرأالثافياشعيا

علالنبيلسانعنتحدثحينالالهلدىالمقصودهومنحولللئكمجالأيدع

أوأما:قالحين،اليهودىالعبحولجمري،شكبلا،فالحديث.،يهوهاعبد

انتلهوقلت.دعوته..الذ!...اخترتهالذييعقوبياعدياصراثيلياانت

هعبدالالهوللوم.ا(.-8:")41افكلأق...ارفضكولماخترتكعبدي

كرصوليوأصمعديالااعسهومن5حينأ:،طاعتهوعدمتمرءعل،عؤ

بغفرانيعده91(،بينما:،)42عوهكعبد...اعمىهومن...ارسلهالذي

هواناانا.بأثامكواتعبتنىبخطاياكاخر:)اصتخدققحيأالسابقةخطايا.

هنهاذكر255(،-24:،)43اذكرهالاوخطاياكنفدي،جلذنوبكالماحي

لااعراثيليا.انتليعبد.جبلتكتد.عبديانتفانكاصرائيليا.يعقوب!ا

فديتكلافياليارجع.خطاياكوكسحابةذنولككفيمعوتقد.مقتنى
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لسانعلاليهمقوجهأ،الوثنيةللشعوبموهويعلن22(.-21:،)44

جبلتهالث!عب:اهذالبدهالمقبلةالعظمة،لإصراثيلالعظيمةالرصالة،النبي

ويتسامىويرتفييتعالىيعقلعديlذهو)،،t1r:)21،بتسي!حييحذثلنذ!

13(.:)52جدا"

الساسوالمغزىالإنقاذيالدورحولالثاق)شعيافكرةكانتICIلكن

ضعبمنموتفهقكوهنبرلرالىالحاجةضنطتحتتكونتتدالبركيءلآلام

تطبيقوهو،نفسهالوتتفييتكونكانالفكرةهذهمنأخرجانبأف!ن،اصرائيل

اشعيالدىمميزةبطريقةالجانبهذاظهروقد.للفردالئخميالصعيدعلىالمبدأ

أدائهأثناءالآلاماتونعبرمرنقئأبالذاتنفسهيتصورفالنبي،بالذاتالثاني

.يهوهلرسالة

لاأننامع،قطصهلةتكنلمأئهiأالمجهول،حياةأنالإفراضيمكننا

منالعديدفياشعيا،كتابمن53الإصحاحيكتنفغموضشيئأثمةعنهانعرف

صاحبهاعنعؤيقول،حقبقةمعذبفديىلهحباة،تصويرففيه.النواحي

عنهانداروقدالناسقبلمنمحتقراالعبد،وهذا11()53:البار،"عبدي

ف!نه،الواقعفيأما.أثامهعلىالإلهمنالعقابيتلقىبأنهلشكهم،الجميع

وهولأومذلواللهمنمضرولأمصابأحسبناهونحنتحملهاوأوجاعناحملها"احزاننا

شفينا،ولحبرعليهصلامناتأديبأثامنالاجلس!حوقمعاسي!نالأجلمجروح

(34 : o-،)ويجري6(.جميفا،)53:اثمعلي!هوضعأعؤأنذلكه

عنحتىوربماومححمتهالمعذبالقديىسجنعنالاصحاحهذافيالحديث

اذا)جعلأنهالنبيلسانعليعلنالإلهلكن"(الأحياءأرضمن)اقطع)عدامه

ثم15(،:)53،ننبميملهعؤومسرةايامهتطولنسلأيرىاثمذبيحةنفسه

سكبانهاجلمنك!ني!ةيقسمالعظماءومعالاعزاءبينلهاقسمالذك:عؤيؤكد

)53:المدنببن،فيوضفعكئبرلنخطبةحملوهوأثمهمعوأحميففسهللموت

1Y).

ولازالاالقدممنذالعقولفيهتعبتلنزذلكهنا؟الحديثجمريعثن
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دأيبدوفلا.الحديثالعصرفيكايةبلاحرلهبتناقئونالترراة)52(دارص

هذازوصفقدانفياضعياأنافرضالباحثنبعض.نفسهعنيت!حدثالني

صدز،ايماكملاجلنعذبراالذين،لديهالمعروفينالماضيمعذدأحدالا!حاح

افترضحينفيمنى(،عهدفي)ربماعؤعنالمرتدينكوذاملوكمنماملك

الثب!ننأحد53الالاصحاحفيعؤ،اعبدبمثابةالمصورالشخصأنأخرون

متأخزاضافةالمقطعهذافاعتبرالثالثالبعضأماارميا،أو)شعياالقديمين

امابيين.زمنفيعؤيانةلاجلتعذبواالذيناحدلمصيروصفأنهمفزضين

المستقبلالى53الاصحاحمضموناليهودالمفسرينمنالكثيريشبيناهذا،

يأ،الاسخلألولوجي"الممسوح،ذلكضخصيةعؤ،اعدفيفيرونالبميد،

التفسيرفانواخيرأ،.العالمنهايةفي،المستقبلفييأقان!بالذيالمخلص

نبؤاعتبار.)53(فييتلخمىالميحيةالكنيسةلدى53للا،صحاحالتقليدي

المسغ.يوعحول

الثاق)ضعيااصحاحاتفي-كماهناأنناهوالأربمالاحتماللكن

ولا.6ليللاصرتخيمىأيضأ،هوعؤ"عبدوانمجازيةصيغةامام-الأخرى

وسفذلكفيبماالصوؤعلهناتُضنىالقالواقعيةالس!لاستنرابداس

2(.:)53فنشتهيه،(ولامنظراليهفن!نظرجمالولاله)الاصوؤا!ارجيمظهز

لتدكر.حرفينحوعلىنفئلهعبنالابنوجبلع!ابلأروالنصبلالنعدادأنكما

حولحر،انثاءاموضوعانه.الآخرينالانبياءلدىالمثابهةالأمئلةجمددأ

والق،خيالهبهايلأليهالقالمريعةالعذاباتيعلدوالني)المعدبون،.موضوع

والمذلةوالحروقاتوالجراحوالترحاتالأمراض:الانانتصيبأنيمكن

حتىالوجودفييش!رالمعذبلكن.والموتالاعداموأخيرأ،،والزنازنوالقيود

بلان!انأفردأ،يقصدلاالمؤلفأنمحلواضحموثروذلك،بموتهأُنئناأنبعد

اث!رلثابلى11(-).،الاعحسكحرلالداصملصلمز")2.(

-04.66*!م!عهمدإمه a ،! of theع!.ه!ما!!.
ال!ول!كى.م!!مامأ!ع،!!أ.014،هما،،,7%

!.1505-

،2،،اوبوزر!هةبرافيءنوة5.السمالمهدؤالرسولةالنبرطتث!ئنكو..+.(غ Witص
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بأكمله.ثحبوعذابوجود

منمسألةعنالنظربنض:يلىماعلالتأكيدلنا،بالنسبة،المهممنلكن

هذالنائر3حيناشعيا،كتابمن53الاصحاحفيالنبيلدىالمقصودهو

معذبأوا!عرائيلثعب)أكطكوه،)معبدحولوالمؤلروالحيالمحسوسالتصور

بداتالادبيةالصورةهذهأنالقوليمكنفانه(،المقبلالرصولأوالأتقاءمن

كاملةنظرية-المطافأخرفي-خلالهامنوتجسدتبهاخاصةستقلةحياة

انتقامهودائماولي!ذنبارتكابعلدليلأبالضرورةهوليىالعذابأنحول

وثبئةبعلميجريأنيمكنوهذاوالتقيتمامأالبريءيتعذبأنيمكن)ذ.للخطا

الآخرينذنبتبعاتالتقيعلىيلقيأنيستطغالذييهوهمجدلأجلالإله

يختارلماذا.لحلاصهمالخاطئينأمامالمجالفيبذلكفاسحأ،للعذابهـسملمه

لأن5:الثرعنالمحجربيهوهيمرانه3مجلهالىبالذاتالطريقهذاالإله

السمواتعلتكمالأنه.يهوهيقولطرتيطرتكمولاأفكاركمليستأنكاري

نإ90(8-:)55"أفكاركمعنوأفكاريطرتيعلتهكذاالأرضعن

التقيقبلمنالذاتماوالإذلالالطوعةالمعاناةعنهنايعلناليهوذياللاهوت

الأؤلالدليلباعتبارها7(:21مز،41:14اض)،الدودةضعور"وعن

..الحقيقيالور،على

فياللاهوتيةالفكرةوليد،الثافياشعيالدىواردهوكماعؤتبرلركان

عبرعؤتبريرالمهممنكان:الموقفخصوصةاصتدعتهوقد،البابليالأصرمرحلة

فيليسكنارضهعنالمختار،شعبه5ب!بعادي!ممحعوهجعلتالتىالدوافعشرح

الفداثيةالرصالةفكرةصيتهكذا.الوثنيينظلمتحتأصيرأ،،كريبةأرض

الىوتعيمهالههثريعةحملعليهيجبإلذيوليىعؤعبدلإصرانيل،

الاله.هذامجدلأجلا(،94:)البعيده....والأمم.."الجزائر

الحلاصحولاتالبؤهوالثافياشعياتبثيرفيأهيةلايقلعنصوثمة

.(لبهؤالوفاءصانتهياذاجاثزةلهاخدد)الذىوازدهارهالاصراثيلالمفبل

نايجبوالثوابالحلاصانهناالجوهرىمنثمب!خاء.الوعوديمنحوالنبي

يؤلفالثافيإشحياكان-فيانهالواضحومن.القريبالمستقبلفييتحققا

بابل،ابوابعنديقفكورشجش:ذلكلتصديقاصس!هنالككانت،اتهنبؤ

891

http://www.al-maktabeh.com



وهرصرله،عؤممرح،5هو)الوئق(الفارصيالملكانتفكيردونمايعلنوالني

كورضلمسجهالرببفولهكذا5:اصرافبلالهلاراثةوالمنفذزمنمنذالمشظر

غتاريواصراثيليعقوبعبديلأجل...اممأامامهلادوسبيمينهامسكتالذي

عؤانا.كبريلي!انمغربهاومنالمىثرقمنيعلموا.لكي..دعوتك

بابلهلاكصاطعةبألوانالمجهولالنبيولرصم6(.1،4،:)04أخر،وليى

الذيعؤذلكفييساعده،كررضبيدفريسةستسقطالعظيمةنالمدينة.القريب

ممرأمهد.والهضابأمامكاسيرأنا:)الفرسملكيعدالنيلسانعل

كتبقدبابلأنذلك2(،،)45:أقصفالحديدومنايقالنحاسمصراس

والحبوديةالأصرعار:عوذاضعبصابقأأصابالذيالمصيرنفىتذوقأنعليها

وطنهالىيعودفسوفاصرائيلشعباما2(0-ا)47:المنفىفيوالحياة

حلرد.بلاثأنهويتعظم

ضفا.الىصتنتقلمعانلالهكأصأناصراثيللعبالنييعلنعؤباصم

جسدهم.صيكلونالابقونفظالمؤ23(،-22)51:منهاليثربوامعذيه

الث!عوباليهتأقوصوف26(،:)46الحمرسلافكماثمهمهـشربونالحاص

سيقلاللذاتهعؤلأناصرائلضديتسلحمنيسقطوسوت14(.:)45بكوزها

وشكنونالشعوبعلىاصرائيلأبناءبسيطرصوف15(.:)54ضبهجانبالى

وعندئذا(-)52العظمةببوصفسيكتيصهيونأما3(-)54ا!اويةالمدن

ولي!اللهوحدكفيك!:ليقولواسيأتونولذابالوثننوالعارالحزيسيلحق

اليهايدخللنمقدصةمدينةأورشليموستصبح.45(:)14،إلهلي!.اخر

اثافي.الحروجالىالأصيرةعوذافلتستعد.ا(:)52،ولانجسأغلق)بعد

الترنمبصوت.الكلدانيينارضمناهربوابابلمناخرجواا:النيييناديثم

تمسوالاهناكمناخرجوااعزلوااعتزلوا25،1(:)48،بهذانادواأخبىوا

..11(:52)000،وصطهامناخرجوا.نجأ

النيبأنعفويانطباعالثافياشعيااتلنبؤالمعاصرالقارىءلدىيتكون

الىالعودةبعدشعبهمشفبلحولساطعةللوحاتتأليفهاثناءكان،أيضأ

اضعياأنصدفةفلي!؟الناسسيصدقههل:التاؤلبنذ!،يتعذبالوطن
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المصلحههيلوعوثهعؤلنف!ذضانهأنف!ؤكدحزل!الخطاعلىلرالئاق

اصمييدنىكيفلأنه.أفعلنفيأجلمننفصيأجلهمن:للالهالثخصة

حزقيالتثيداتاالمجهولهـسكرركما.(48:11)لأخر،ولعطيهاوكرامق

طريقهمتركواهماذاالثرفاء،وكيرللمتجاوزينينفرانعؤبوصعانهحوله

منبكفيماعؤأتباعلدىكانيبدوأنه،ذلكرغم.7(:)55افكارهموكيروا

أرضالىبابلمنبالعوثةقومهمأنياءمنالكيرلنركبةفيللشكالأسس

جديةفيللحكالأصمنبكفيماتومهمانباءلدىكانكما،أجدادهم

عؤ.انبباءمنبسمعوكاالقالنثبدات

كليهماأالطرفينضكوكالواقعبررولقد
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إلأص!ط!!،إف

سثمثأث!ا

مرصومأ،كورضأسدر،بقليلبابلدخولهويعد،538محامفيأ،فا

أواخرمنوهوعزرا،كتابفي.عوذاوطهمالىبالعوثةلليهوذينبموجبهضمح

عندفارسملكلكورضالأولىالنةفيأانهذلكحولورد3،القدالعهدكب

كللكطكلفينداةفأطلقفارسملككورشروحعؤئهارميابفمعؤكلامتمام

ليثفعهاالارضممالكبيع.فارسعلككورشقالهك!اقاللأ.أيضأو؟لكابة

منمنكممن.أعوفيالقاورضليمفيبيتألهابقأنوهواوصاقالماءالهمحؤ

الهعؤبيت!بقعؤأفيالقاورضلمالىهـصعدمعهالههليكنشعبهكل

هوحيثالأملاناحدفيبئيمنوكل.اورضليمؤاللي.الالههو.اصرائيل

الذيزعؤلعتالت!غمعويبهاثمويلمببفضهمكانهاهلفلينجدهمتنرب

4(.-ا:ا)امحز،الدشج

الكهنةند!وهياليناوصلتاخرىوثيقةذأثه538عامالىوتعرد

الملكاحتلهاالقبابلكهنة)ن.الفرسقدرمبمناصبةثعبهمالىالبابلن

كلنظرأنبعد)مرثوكالرئييالبابلىهالالانالنداءهدازيؤكدونالاعجس

الملكناثى...،بيدهليأخذقلبهمنيكونتقيملكعنبحثأوفحصهاالبلدان

هومدينتهالىبالسيروأمز...الكونمحلالسيطرةوناشدهباسمه...كورض

يتمئم."بابلبدخوللهصمحقتالأومعركةوثون...بابلمدبنةالإله()أي
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...بابلدخلتحبنا:الثرصملكيعلنجث،لكورضا!يقيالبيانللراد

العيم،المليك،مرثوكضرح...،ومقدصالهالداخليةبابلثؤونرعايةمت!

.،.ابق.وقمبيزجمئه،ال!كيالملككورض،أنا،وياركقالمباركةلأعالي

مدث!،نحوعليذكر،البابلِنالكفةنداءفيالتعابيرمنعددأان

وهر،الكيبالملككورضيسسالمصدرينكلاففي:الثاقاضعيابنصوص

فيكما،كورضبيانوفيبيد..وأخذبالإسمسما.الذي،الإلهتلبمنقرب

حاله،في،مرثوكعن،باجلالالملكيتحدث،اليهوذلنتحريربصددالمرصوم

للمقادص.رعايتهيبديأنهكا،الأخرىالحالةفي،،اليماء"الهعوهوعن

السباصية.مصالحهكانمابقدركورشتدينيكنلمذلكزالسببأنطيعي

ولم.ذلكفيونبمالنفوذفوىبابلكهنةجانبهالىيجتذبلانبحاجةكانفقد

كورضأن.كماالفرسشدتكضأنابنهعهدفيولاعهدهفيلابابلتحاول

اببناءعؤمنأمرأتلقىلإنهلش،بالطبع،وطنهمالىبالعودةلليهوذلنصمح

بالنبةمهماوكانممرعلهجومأعيءكورضكانفقد.اورضليمفيله،ببت

الكهنةأمأ.الفارصيةلل!لطةأوفياءسكانهبلدأمصرمثارفعلكلكانله

وعلبلاورثليم،زعؤمعبدببناءساحعلفقطليسفحصلوااليهوذيون

الىواخذهاعليهااستولىقدنبوخذنمركانالتىالاخرىالثمينةوالاواقالأوعية

الفارصيةالحرينةحسابعلىالمعبدبناءمصاريفمنجزءتسجيلنملقد.بابل

الكه!نوت)خلاصمنو،لقأيكونأنيريدكورشكانه(.-63:)اعز

اللرلةقوامضمندخلتبل،بحالمستقلةثولةتصبحلمكوذالكناليهوذي

عليحلامتنصيبتمكماالفار!.الوالييحكمها،تابعةمنطقةثمابةالفارصية

لكن،عو!ثعهوأولكاهنالى)ضافةداؤود،بيتسليلزربابلوهوعوذا،عل

.،ارثي!لقبمجردعلبل،كاململكيلقبعليحصللمزربابل

اليهوذينالمسبِنجمغلألمقلنا،فكما.الثافياشعياغاوتتحققتلقد

للناصالعامالعددالىإثاؤعزراكتابوزالجديد.وطنهمينالرواأنبابلفي

جزءأكانذلكأنويبدو(نسمة)42365كورشمرسومبموجبعادواالذين

نأالباقرنفضللينا،بابلفيآنذاكعاشواالذيناليهوذفيمجملمنفقطصغيرأ

IIV.ص.انادالمبلد.طبقصجع.نوار!ف)54(
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عزراكتاب.ويورد(ملانهمفيوالبقاءاورشليممعبدلباءالتبرعاتبتقديميضوا

عاثواالذينالمعبد،خدممنوغيىهمالمعبدومغنياللاويينالكهنةعددكذلك

شخصأ.5045عنيزيدوهوأ،عوال

وأنبياهلهيهوهوعودالنهايةحتىيصدقوالمالذيناليهوذيرنحقعلكانلقد

القفبابل.المجدبحلةصهبونولكسوبابلمدينةتريبأيبيدصوتبأنه،البابل!ن

تب!راحت،ذلكمنالعكىعلىبل،فحسبالدمارتتجنبلمالفرصام!تلمها

ناومع.الفارصيةالدولةعواصممنعاصمةالىوتحولتجديدةومعابدأبنية

الذيالنحوعلليستجريكانتلكنها،ممريكانتالأصرمناليهوذينعوثة

وجدلقدالموعودان؟وازدهار.،المختارالثعب"عظمةفأين.قطعأالأنبياءرسمه

صنواتلعلةصيئةمواصم:الق!ؤكايةفيظروتضمننف!هاليهوذىالمبتمع

والأشجارِالحبوباصابتالتىالأمراضوكذلكالبلدأصابمربعوجات

وكانالجراد.هجومالىاضافة91(-11،2:15-5:ا)بمالمثمرة

فييسبلمالذيالكانمنالجزذلكانكما.عامالىعاممنيتكررالجوع

ويدأاعادتها.ؤيرفبكانوماالمسبنأراضياحتلنبوخ!نصرتجلمنحينه

معبدمثيد.لكنعليهالذباثحتقديمفورأبدأالذيالمذبحترميممنالمعبدنجاء

وكانالأطلالحطامفيكارقةاورشليمكانت.كاملةصنةعرينامتدعؤ

أبضأ.صورهانرمهميتوجب

يعودالبابليالاصمناليهوذلِنلعوثةالأولىالمئويةالذكرىمرحلةالى

اسماءهمتحملحاصةكعبفيمداخلاتهمتوحيدبعد،فيماتمأنبياء،عدةنثاط

تمالمؤلفينمجهولةمداخلاتعنعداهذا.وعولديا(ويوئيلوزكرياحجي)كب

تحتلمؤلفيهانجهلالتىالمداخلاتتلكوفي.أخرينأن!اهكتبفيحثرها

وقداضعيا،كتابمن66(:)55الأخيؤعرالأحدالاصحاحاتخاصةمكانة

هذهألفالذيالمجهولالنبيعلالجديدالعهدفيالتوراةدارصوأطلق

الثالث.اشعيااسمالمداخلات

بوضوحالاصحاحاتهذهفيمرسومأنذاكالقلالمالتارفيالموففان

المعبدبناءوبدا.أحفادهملابل،المس!ونعوداأهلالوطنالىعاد:كافي

نزعاتالبلادوتود.(13-06:01)بعدتُزمملمالمدينةأصوارلكنالجديد،
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كانكماالوثنيينالظالمينليسواالمنجاوزونالكفرةحيث،،وأالكفرة)الأتقياء،بين

اعبحواالذينعوذاأهلمنالكفرةالمتجاوزونهمبل،الثافياشعيالدىالأمر

نفعهالوقتوفي،اورشليمفيمذبحهعلليهؤالتقدماتيقربون،وثنييننصف

الناباتفيضحاياويقدمون(11:)65ومقجادالوثنيينللا،لهن.الماثدة،أرتبوا

لايخفعونالذينالمدنيونالحكامأيضأاكم.(اVV),,:الخنزيرلحمولاكلون

وشتغلونهمبقسؤالفقراءبظلمونالذينوالمتجاوزونوالكسالىوالكارىلثيء

انهم6(0-3:)58والأعيادالصومأيامفيحتىلصالحهمالعملعلهـبحبرونهم

ممتلءعؤفانبالمقابل.13(-12:)56،والمعصية"بالظلمؤيتكلمونمنافقون

هنالكيعدالمالوثنِننعوذاظالميعاقبانلهصبقكماالحاطئينوسيعافغضبأ

سوف،ويبيدهميتوبوالمالذينالخاطئينيعاقبانوبعدا(.وكورشلبابلذكر

بمستبلالمؤلفيتنبااذأ،.الالهجمدنورفوقهاوسيشرقاورثليمبناءمحوهيعيد

المنهولةالمدنبناءويعادالخاليةالأمحنكلعوذافيتبنىفسوت:لاص،يلباهر

)61:،الإلهو)خدام،عؤاكنةانفسهماليهوذيونيسسولسوف4(،)61:

،تخربواخرابأصتهلكعوذاخدمةفيقركبلنالتىوالمالكالعوببينا6(،

أرضفيصق،أوخراب.ولا...ظلم..ألايسمعذلكوبعد12(.)06:

21(.،18أبرارأ)06:سيكونكلهوالثعبعوذا،

المعاصرالوضعف!نأعلا.،اليهاالمشارالمدخلااتخلالمنحكمنااذا

بابلمنالميينعوثةبعدالأولىالسنواتفيعوذاوضع-طبعأ-هوللنبي

العلالدينعؤكنةعلىيتوجبوكان.عوثعالأولوالكاهنزربابلرأصهموعلى

تركهمالذينقومهمبقأنكيف-الأصفمنيكتثفوا-بشعوران

)صابةالوئنيةبعدوى،مضتسنةخمسينأصببوا،خلالقدعوذافطنبوخذنمر

فيالمحليةالمقادس)حياءتنمموجودأ،يكنلمأورضليممعبدأنفبما.عميقة

فقطليسالقرابينيقدمونهناكالناسوراح،الجالوعل)الواري(الفابات

الكهنةثنلقدوكيرها.ومنىجادبعلالقديمةالوثنيةوللآلههللليهؤ

لزأيدنظرأ،أسعبالنضالهذاوكانالعار.ذلكضدحاسمانضالأالعائدرن

هنهللقاتالصعبمنوكانالمجاوؤالثعوبوممثليعوذاأهلبينالزمجات

ضعبينفصلالمعزرا،كتابيضهدكما،الخاصالقرنم!تصففمنذ.العملية
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الكنعانِنمنرجاصاكممنالأرضضعوبمنواللاويينوالكهنة6ديلاصر

لأنهم.ريينم-Vواوالمصريينوالموأبنوالعمونِنواليبوصنوالفرزيينوالحثيين

الاراضي.بشعوبالمقدسالزرعواختلطولبنيهملأنفهمبناكممناتخذوا

.(-ا9:)اعزأولا،الخيانةهذهفيوالرلاةالرؤساءيدوكانت

الصعبمنولمجعلالوثنيةانثارمنالمزيدتشجعالمختلفةالزيجاتكانت

ضدالنضالالىالبدايةفيمضطرينعوهوأنصاركهنةوكانجذورها.اجتثاث

منالمقربونالأنبياءذلكفيالمباثرينبدورتامأنفكان،الدعائيةبالوصائلالوثنية

نبوءاتهففيالانجياء.اولثكأحدكانالثالثأضحياأنالواضحومن.الكهنوت

كهنوتكانأيام،بالذاتالزمنلذلكالمميزةالسماتمنعددعلالفوريمكن

يمكنأنهمحتبراًالعباثةفروضعلفقطيلحوكانالكاملة!وتهيبلغلماورشيم

الث!عوبأبناءأمامالمجالفي-عؤباصم-يفحالنبيان.تبقىعماالتنازل

افرازأقلأسلأببهؤاقترنالذيالغريبابنينكلم:افلاعؤبخدموالكيالاخرى

امموليجواليخدمؤبيهؤيقتزنونالذينالغرببأبناء...شعبهمنعوهأفرزفي

وينمسكونينجسؤلثلاالسبتبحفظونالذينكلعيدألهليكونواعؤ

ذبائحهموتكون!لاقيبيتفيوأفرحهمفدصيجبلالىبهم.أقيبعهدي

يقول.الشعوبلكليدعىالصلؤبيتبيتىلأنمذبحيعلىمقبولةوعروقاتهم

8(.-5:3،6)%مجموعيه،الىايهبعدأبعاسرائيلمنفيجامعالربعؤ

مملكةؤييثونصوتبيهوهأمنواالذينالأخرىالثعوبانبياءف!ن،ذلكوركم

المباضرةالالهخدمةأما50(:11)وكرامينومزارعينرعاةبمثابةالمزدهرةاصرائيل

.اليهوذيونبهافسيقوم

الىحاجةثديدفيليسأنهعوهيخهالؤكدفقؤالثالثاشعيالدىهنالك

ايتأين.قدميموطىءوالارضكرميال!مواتيهؤتالالمعبد:اهكذا

الضحاياالىبحاجةليسأنهكماا()66:راحق،مكانوأينليتبنونالذي

أضغالكممسر:ويكلتوجدونصومكميومفيانكمأطالما،والصيام

واطلاقالنيرعقدفكالبثر.قيودحلأختار.صومأهذااليى...تسخرون

تدخلوأنخبزكللجاهيعتكراناليسنير.كلوقطعأحرارأالمسحوتين

لحمك.عنتتناضىلاوانتكؤأنعريانأرأيتاذابيتكالىالتائهينالم!ثين
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6-8(،3)58:،ساقتكيجمععوهومجدأمامكبربكيسير...حينئذٍ

وميخاعاموسلدىمشابهةبنداءاتتذكرناالتىالفقراتهذهالىاضافة

الثعبعامةمنوالمحرومينالمظلومينمعبالتعاطفمشبعةنداءات)وهي!اشعيا

رجلكالسبتعنر!دتان:همخالفةاشياءمثلا،،الثالث)شعياعندنجد(،

عنواكرقهمكرمأعوهومقدسلذةالسبتودعوتقدسييوممسرتكعملعن

واركبكبيهوهتتلذذحينئذف!نكبكلامكوالتكلممسرتكايجادوعنطرقكعمل

.(14-"58:11)،0.ابيكيعفوبميراثواطحمكالارضمرتفعاتعل

المتطلباتعناذأ،،اهميةلاتقلالثالثاشحيالدىالطقوسيةفالفرائض

-الاصاياممناعتبارأ-يبدأيهوهديانةفيالطقوصيالجانبان.الاخلاقية

اما.الأولىبالدرجةاليهوذيالكهنوتمصلحةذلكوفي،الاميةمزايددوربأداء

تهديداتصيغةفي،خصوصيلكلالطقوسيةالفرائضعكسوافقديهوهانبياء

أكزاجراءاتالىيهوهكهنةانتقلالزمنومع.الإلهلسانعنصاثرةومواعظ

صنواتفي،الأولىالمهمةولكن.خصومهمضدموجه،تسطابعذاتتشددأ

ك!اكئيرأطالعملوهو،اورشليمفيعوهمعبدبناءكانت،الاولىالاصربعدما

نعلم.

لثاثى.ل!!لأل!كللأءهمىهالمب4امب!ا

نايمكنفيهماالموجولةوالمداخلات،فقطإصحاحنحجيكتابيتضمن

فيالنبرءاتتاريخالىاثارالكتابفمؤلفالدقةمنكافيتاريخهابقدرنحدد

يومأولفيالسادسالثهرفيالملكلدارلوسالثانيةالسنةفي5:أماكنأربعة

والىعوذاوالىيثألتيثبلبنزربابلالىالنبىحجييدعنيهوهكلمةكانتالثهر

فيال!ابعالشهرفي15(:احج)،العظيمالكاهنعوصاثقيهوهبنيهوشع

،1(:)2،النبيحجييحدعنيهوهكلمةكانتالشهرمنوالعشرينالحادي

يهوهكلمةكانتلدارلوسالثانيةالسنةفيالتاصعالثهرمنوالعثرينالرابعفي)

الرابعفيحجيالىثانيةيهوهكلمةوصارت1،1(0:)2،النىحجييدعن

عامهوداريوسمُلكمنالثانيةالسنةان020(:)2الثهر(منوالعثرين

تتحدثفهي،نفسهحجيتبلمنليستالمذكورةوالإشارات،الميلادقبل052
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صُميالمقاطعأحدفيانهلابل،-نبي(الرتبة)اضافةمعالغاثبضميرعنه

..1(3:)1..."يهوهبرسالةيهوهأرصول

النيمداخلاتبأنالانطباعيفارتهلا،ححبمكتابالمزيقرأعندما

امتدتأنبعدالمعبد،بناءتسريعوهوألا،تماماملموصأكرضأتتهدفكانت

بحاجةكونهعلكثيرأيلحلي!وكأنهالإلهيبدواضعيافلدىكثيرأ.العملية

في!لكحجيلدىأما1(660:))شكرسيهالسماءلأن،الارضعللسكن

حاجةعنلاتفلبلرجةالارضعلصكنالىيحتاجفهوغئلفأ.سلوكأعؤ

وفتيبلغلمالوقتانقالالشعبهذاتاثلأ.الجنودربعوهقال)هكداالبثر:

البيتوهذاالمغثاةبيوتكمفيتكنواأنلكمالوقتهل...عؤبيتبناء

ذاقالق،المصائبجميعأن،الإلهباسم،النبيويعلن4(.،2:)1،خراب

التباطؤبببعليهميرملهايهؤكان،الاخيرةالنواتفيالثعبطعمها

هوواذاكثيرأانتظرتم..قليلأ.ودخلتمكثيرأازرعتمالمعبد:تثي!يدفيالإجرامي

بي!لأجلالجنود.ربعوهيقوللماذا.عليهنفختالبيتادخلت!ؤولماتليل

منالسماواتمنعتلذلك.يةالىانسانكلراكضونوأنتمخرابهوالذي

وعلىالجبالوعلالأرضعلبالحرودعوتكلتها.الارضومنعتالندىفوقكم

البهائموعلالناسوعلالارضملأدبتهوعلىالزيتوعلالمسطاروعلالحنطة

يتمأنب!لحاحبطالبعؤ)ن11(.-6،9:)1البدبن،أ-لعابكلوعل

عليهفأرضىالبيتوابنرابخثمبواتواالجبلالىالمعبد:ااصعدوابناءتسريع

مداخلاتفان،الكتابفيمكتوبهوماصدقناواذا.A(:)1،عؤقالوأقجد

فجاؤوا...عوهاوجهأمامالثعبخات5فعلها:فعلتالإلهوكديداتالنبي

14(.،12:،)1الههمالجنودربيهؤبيتفيالشنلوعملوا

بناءتسريعالكهنةقبلمنالمحاولةهنهتكونأن،الواقعفيالمستبد،من

سنواتخمسالبناءعميةاستمرتفقد.نجاحاالأخرىهي،أحرزتقدالمعبد

يثيرحجيأنلدرجةسابقهمنتواضعأكزالثافاالمعبدوكان،أخرى

.الآنتظرونهوكيفالأولمجدهفيالبيتهذارأىالذيفيكمالباتيامن:بمرارة

النييعدهم،عؤ)بيتبناةيعزيولكي3(.:)2ثيء"كلاعينيكمهوفيأما

فافيواعملواكؤيقرلالأرضثعبجمغيا:هلثلعراالالهبمعونة
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فأزلز)(قيلبعدمرةهيالجنود.ربعؤقالهكذالأنه.لاتخافوا...معكم

الأممكلمشتهىهـلأقيالأممكلوازلزل.واليابسةوابحروالأرضالسموات

-7(.4)2:الجنود،ربعؤقالجمدأالبيتهذافأملا

الأربم،انه،عل"؟الأممكل)مثتهىحجييسميهالذيهومن

جانبمنمهيببوعدينتهيحجيفكتابداؤود.نلسليل،زربابل

كرصيوأقبوالأرضالسواتازلزلافيفائلأ.عوذاواليزربابلأكلم:عؤ

الحيلوينحطفيهاوالراكبينالمركباتواقلبالأممممالكقوةوأبيدالممالك

أخذكالجنودربعؤيقولاليومذلكفي.أخيهبشفمنهاكلوراكبوها

يقولاخزتكقدلأفيكخلالموأجعلكعؤيقولضألتيئيكابنعبد!يازربابل

-23(.21)2:،الجنودربيهوه

منالرحلتباثلضدالوصطىأسياعلبحملةكورشقام053عامفي

المعركةوفي.الرقيالظلمنلولتهحلودعلرنكانواالذينالماصاجتاى

ابنهالىالعرشفانتقل،نفسهكورضوتُتلالفارييالجشتحطيمتمالحاسمة

نحوبجيوشه525عاملدفعابؤانت!جهاالتىالاحتلالصياسة-تابعالذيقمبيز

الكاهنتزعمها،ايرانوطنهفيقمبيزضدقامتانناضةلكنواحتلها.مصر

ايرانالىقمبيزفتوجهتمبيز.ضقيقبرديا،أنهعلنفسهقدمالذىجوملأياالميدي

ءالمدعيالفارسالعرشواحتلكامضة،ظروتضمنالطريقفيماتلكنه

فأصبح،البلاطفيانقلاببنتيجةنفسهالعامفيفتلالملكلكن،الكذاب)برديا

عدةاندلعتفورأذلكوبعد،فارسعلملكأ،المتأمريناحدوهو،داريوش

الانتفاضاتفقامت،الفارجةالدولةأخضعتهاالتىالثعوبقبلمنانعناضات

قمعمنداريوشوتمكنوممر.الوسطىوأصياوعلامومبدياوفارسبابلفي

ربامن.910عامنهايةعندفقطالعرضفيوضعهوتولجدالانتفاضاتتلك

الممالكداباتالعروضتحطيمحولاليهوذيالنبيمداخلاتفينرىأنالممكن

ذلكاعتبرقدكانوربما.الفارسةالدولةفيالاضطراباتتلكالىاضاراتالوثنية

كانربماالرصولية؟للحقبةالقريبالحلولعلومؤشرأالدولةهككايةبداية

ذلكأن،الالهلانمحنالتكيدفيالحقيملكنف!هاعتبر،السببلهذا،حجي

النبومةلكنالرصرلية؟ملكأللمملكةزربابلاختارقدكؤوأنقريبأجحدث
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بل،ضطتصمدلمالفارصيةفالدولة.أخرىمرةمَحققلمعؤلانعنالمنقولة

يعودالعهدذلكوالى.مثيللهيسبقجبروتألمالأولداريوضعهدفيوبلنت

زكريا.النيوهوالمبدأنبياءمنأخرلنيأخركثاب

منالساحقةا!زيةلكناصحاحا،14وصناالذيزكرياكتابنصفي

سُسالذيللنيتعودالتىهيضطالأولىالثمانيةالاصحاحاتقعتبرانالباحثين

هذاعلالعلماءأطلقوقدأخرماشخصفألفهاالضببة.اماباصمهالكاب

تَنفيهتواريخمراتعدةيسسزكرياان.مجازيأ،الثاقزكريااسمالمجهولالني

الثانيةالسنةفيالثامنال!ر"فيكانتواولاها،وهاتجيات"الرؤى"لكل

عاميمنكتلفةأضهرالىالباقياتتعودبينما052(عامالثاق)تثربنلداريوص

951518.)j

خلالجرتالقالعاصفةالأحداثيعتبركان،حجيمئل،زكرياانيبدي

وحلولالأخير""اليوماقرابعلكيةدلائلبمثابةداريوشحكممنسنتينأول

السكينةيفرضأن951عامفيداريوشتمكن،نعلمكما،لكن.الرسوليةالمحلكة

الحوادثهنهأسداءرويةويككن.الاتفاضاتوشفيمملكتهمنا!برالجزءفي

ليلةخلالعؤلهكفهارؤىثماقلنايروىحيث،الأولزكريااتنبؤفي

الثانيةالنةفي..عر.الحاليالحهرمنوالعثرينالرابعاليوم"فيواحدة

أحمرفرسعلراكببرجلواذاالليلفي951(:ارايت)شباط...لداريوش

لنيالرحيأقيثموشب،.وضقرحمرخيل.وخلفه..الآسبينواتفوهو

عؤارسلهمالذينهمالاحمر:ههؤلاءالفرسعلىالذيالرجلومنالملاكمن

الأرضفيجلناقدوقالوا...عوهملاكملاكفأجابوا...الأرضفيللجولان

:عوهعلسؤلأذاتهالملاكيطرحذلكوبعد.،وصلانةم!زمجةكلهاالأرضواذا

صبعينمنذعليهايغضببرحماالقعوذاومدنأورضليمعلالإلهعيزحممتى

وعلاورشليمعلغرت5:هتعزيةوكلامطب"بكلامالإلهأطقجوابهفي؟عامأ

قد...المطمثنينالاممعلعظيمبغضبمغضبوانا.عظيمةغيرصهيون

علالمطمارويمدالجنودربجهؤيقولفيهايبنىفبيقبالمراحماورشليمالىرجعت

،القرونتلكنحواتجهواص!ناعوأربعةقروناربعةزكريارأىوهنا.،اورشليم

،،راصهانسانيرفعلمحىليهرذابددتالقالقرونهيهذها:الملاكفيثرح
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ارضعلترنأالرافعينالأممقرونوليطرثواليرعبرهماجاؤواضدالصناعواما

12(.-7:)1،لتبديدهاعوذا

ماعلترونهما،وتحطم،ولابلمصر،بالطبععا،القرونمنزوجنان

شعباهاوالأن.داريوضقبلمنالبلدينهذينفيالانتفاضةفمعالىاثارةيبدو،

باله.يشغلماوهذا،،بيت"بلونزالفلاعؤأما.مزيحان

أخروملاكأتياسحبلبيدهمحأ-،رجلأازكريايرىالتاليةالرؤيافي

الناسكثرةمنأورشليمئسكنكالأعراءقاللأ.الغلامهذاكفمه:للأوليقول

وسطها.فيجمداًواكونحولهامننارسورلهااكونعؤيقولوانا.فيهاوالبهاثم

عوهان،.بابلبنتزالساكنةصهيونياتنجي...الثمالارضمناهربوايايا

وهو،الوطنالىبابلمنالعودةفييرنجرالمالذيناليهوذيين،شكبلايقصد،

يخكونون)عليهميدهيرفعقريبألانه،الالاارضبابلمنللهروبيناد-

لافي!هيونبنتياوافرحيترفي:هاورشليمستبتهجبينمالعيدهم،،سلبأ

وممونوناليومذلكفيبيهوهكثيرةاممفيتصل...وصطكفيواسكنآقيأنذاها

شعبأ،.لي

هالملاكامامواقفأعوضعالاولالكاهنالنبيثاهدالتاليةالرؤيافي

مقاومةمنبلألأمنعأالشيطانيمنععؤلكنليقاومه،.يمينهعنقاثموالثطان

بالبقع،كلهامنطاةالاولالكاهنئيابانانبيرأىوهناالعظيبم،.أالكاهن

قدانظر.:اعوثعالىتوجهثم"القنؤالثيابتانزعواقا*:5الملاكوامر

ناالجنودربعؤقال..هكذا.مزخرفةثيابأوالبسكاثمكعنكاذهبت

علوتحافظبي!تدينأيضأفانتشحاهلريحفظتوانطريقيفيسلكت

امامك.الجالسونورففاؤكانتالعظيمالكاهنعوشعيافاسمع...دياري

قداموضعتهالذيالحجرذافهو.الغصنبعبديآقيهانذالافي.أيةرجاللأضهم

ناصبتبينبحدوفيما)"اعنسغاالحجرذلكعلأنيهوهيدققثم"عوشع

واحديومفيالارضتلكاثم"يزيلسوتالإلهوأن(السغالإلهأعنهيتلك

وتحتالكرامةتحتقريبهانسانكليناديالجنودربيهوهيقولاليومذلكفيو"ا

(3،)زكالزيتونة

فيا!اشيءبالوضعمباضرةعلاقةلهماكلانالبيمداخلةأنالواضحمن
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واحدبثكلتفسبرهاككنالكاهنعلىوصخةثبابفرؤلة.اورضيممجتمع

،ممالائقةغيرما،تصرفاتجراءكثيرانفهلطخاورثيممعبدكاهن:فقط

الكهنةحزبمنعوشعأنصارفاضطر،ماخصومجهةمنعليهالهجوماستدعى

الذينانللناسثرحكهنرتيةعاهللةمنضابأنيأالاحداثمرحاليدفعواأن

خاثمهعلالهجوميمنعنفسهالإلهوأنالثيطانمعاونوهمعوضعضديقفون

ضديدتحذيرتقديمتمذاتهالوقتوؤ.الآثاممن،الإلههوطهزقدالذي

جرىمئلما)عنهارلايحيدفقط،عؤطرق"فييمثيبحيث،نفهالأولللكاهن

وصلطته.الرفيعةبمكانتهعوشعسيحتفظوعندئذ(،يبدوماعلى،السابقفيمعه

،6داؤودجأعغصن1،ولاشك،بهيفصدالذي،النصنامعهيكونلكن

.الزياراتويتبادلبوئاممعهيتعالىانيهوشععليتوجبالذي،زربابلأي

...ذهبكلهامنارة"النبييرىجث،الفكرةهذ.تثدالتاليةالر!يافي

يمينعناحدامازيتونتانوعندها...للصرجأنابيبوعبعةعليهاصجوصبعة

زربابلالىعؤكلمةهذه):لزكرياالملاكولرح.،يار.عنوالأخرىالكوز

ال!تهذاأستاقدزربابليديان...بروحيبلبالقؤولابالقدرلاقاثلاً

أعينهيانما.زربابلبيدالزيجويرونالغأولثكفتفرح...تتممانهفيداه

بجانباللذانالزيتونفرعاما):النييالثم.،كلهاالأرضفيالجائلةعؤ

ابناهاهلألاناالملاكفيجيبه،،الذهبيأنفسهمامنالمفركانذهبمنالأنابيب

الكاهنهماالزيتوابنا(،4:14زك)،كلهاالأرضسيدعندالواففانالزي!ت

نأيجب،،عوهليت)بناءبدأطالما،الذيزربابلالمدفيوالواليعوثعالأول

وتلكالمعبد،لتثييدالمُعدةالبناءمواديرتةفيهابما،الصعابكلمتجاوزاينهيه

طاثرةضخمةلفافةالبيرأىفقد.الجديدةزكريارؤيافيعليهانطلعمسالة

001يُباد.سارقكل)عبارةكتجهةمنأنهوتبين،الجهتينمنعليهامكتوب

اللعنةهذهأنهلزكرياكوهوأعلن،..ئباد.حالفكل"عبارةالاخرىالجهةومن

معوتفنيهليهوسطفيوتبيتزوراباسميالحالفوبيتال!ارقبيتتدخلا

-دا(.ا5:")وحجارتهخشبه

المرةهذهثدودةوهي)ألوانأربعةمنخيولفيفايبرزأخرىرؤياتليثم

القالأربعةالسماولةالأرواحهيتلكأنلزكرياالملاكويثرح(.مركباتالى
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لاالحارجونهوذا)وأنالأرضموبلكيالجهاتنحتلفالىالإله!رصلها

تسمهةهيالثالوأرض،.الشمالأرضفيروحيصك!نواقدالئمالأرض

بابل،فياليهرذيينمعثرعلىالالهيطمئنانوبعد.بابلعلالنبييطلقها

اهلمنخذا:مجازاتأورموزثونتمامأوواقعيةملموسةبمهمةنبئهيكلف

ذلكفيانتوتعالبابلمنجاؤبىاالذينيدعياومنطوبياومنحلدايمنالسي

وضعهاتيجانأواعملوذهبأفضةخذئمصقيا.بنيوثيابيتالىوادخلاليوم

ربعؤقالهكذا.قاثلأوكلمه.العظيمالكاهنصامقعوبنعوشعرأصعل

...عؤهيكلوببقبنبتمكانهومناسمهالنصنالرجلذاهوفاءللأ.الجنؤ

بينطالسلاممثوؤوتكونكرسيهعلكاهنأويكونكرصيهعل!يتسلطو!لس

.(13-ا6:)،كيهما

عوضعالأولالكاهنبينالسلامالىالجديدالنداءهذاعنانظربغض

لبتقدالبابليةاليهوذيةالجاليةأنولاثك،السلامذلكيثألم،زربابلوالوالى

يبنونبدأواالاولىالاصرصنراتفيأورثمليمكهنةأنفلنظكر.ذلكفيمادورأ

،حزقيالوضعهاالقاليوتوبياخطةوفي.هييروقراطيةكدولةالمقبلةثولتهمخطط

الحلفي.ا!علبعيدموقعفيالواليبينما،الاولالكاهناللرلةرأسعليقف

بوطنهم،وشقةصلاتعلحافظوالكنهم،بابلزبقواالذينلليهوذينويالنبة

يدعمونالاكنياءبابلعوذيووكانثىء.كلقبلدينيأمركزأاورشليمكانت

صوفالاموالانمتوقعين،والفضةالذهبفلصطينالىولرسلونالكهنوتحزب

النبي!نعوعندما.الهييروقراطيالنظامونوطيداورشليممعبدلثيدعلتنفق

الوالي،لاجلولي!الاولالكاهنلاجلتاجأبابلمنالمرصلالذهبمنزكريا

تحدد،بدلك.المدنيةعلالكهنوتيةالسلطةبتفوقصريحأاعزافأذلككانفقد

الىوالعوثةاورشليملمغالرةاضطر،الذيزربابلالواليمصيرالجوهرحيثمن

سياسي.ثوربأيلاحقأيتمتعلمحيث،بابل

السلطاتبدعميتمتعكانالكهنةحزبانفيابضأالثكعدميمكن

الاعتمادالىيطمحون،بكررضابتداء،الفرسملوككانفقدايضأ.الفارصية

مناصتثناءعرذاتكنولم!مصر،وثمبابلمثل،المحتلةالبلدانفيالكهنوتعل

كورشاوامرفيهيؤكدخاصامرصومأالاولداريوشاصدر951عامفي:القاعدة
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مالمن5البناءفلىااموالصرتومحناورضلهممبدبناءبصددحهنهفي

ككنكان،!تةملكيةصلالةوريثكانالليزربابلاماA(:6،)محزالملك

منلاخراجهالثأناصحابصسولذا،جهتهمنانفصاليةنزعاتانتظار

..الدثليم

السياصية.اللعبةمنزكرياالنياخراجتمزربابلتصفيةبعدانه!بدر

كانتالقزكريا،الىالجد!ده،1عؤكلمةاعتوىيتضمنان8و7فالاصحاحات

الرحمةوابداءعادلةعكمةاقامةالىأخرىمزعؤبدعووفبهارجما،الاخبر

لماليهوذيينلانوالفقراء.واليتاصالأراملقروعدمالأضفاءمما.والتعاطف

الأن!اءعبرروحهبواسطةيرسلهاعؤكانالقالوساياهلهلجقونبكونرا

الىرأفتهعؤأعادفقدالآناما.الاممبينتبديدهمتم،لذلك،القداص

أورضليم.فببعين!وسوفسبون

زكريا.للنياللاحقالمصيرعنمعلوماضيءلاثم

II)الاسحاحاتتختلفمابقأقلناكما - A)اختلافأزكرياكنابفي

أخرنىالىتعودأكاالواضحومن.والمضمونواللنةالاسلربحيثمنحادأ،

.،الثافي)زكرياتسميةعليهأطلقت

الفييقيةالمدنفصمداخلاتبضعمنالاسحاحاتهنهضيبدأ

لأنويقلعتها،بغناهاسورتفخرنلا.وعقرونوكزةوأثقلونصور:والفلسينية

المدنكرياءأنكمابالنار.هيوستبادابحرفيقوتهاولضربفقبرصيجعلهاعؤ

صكانبلاأشقلونومتكونكزفيملكيبقىلن:عليهيقضسوفالفلطينية

بيتهحولسكنهفسيضعالالهامات!كنها.!!بةاقوامأعليهاصيفلتفيهؤ

؟محبرالجزيةجا!بعد..يعبر.فلاوالآثبالذاهبالجيث!ببب"الجيشمقابل

وسننىوالرخاءاللاممملكةعوذافيصتحلثمومن(.8-ا:9زك)أعو

جدأابتهبي5:(9:9)المخلصالملكوصيأقيالحربيةوالمركباتالاطحةكل

علوراكبوديعومنصورعادلهواليكيأيملككذاهو...سيونابنةيا

بلم:االنيلسانعلعوذاضعبعؤيعدثم،،ا-لانابنجحثىوعلحمار

،الرجاءأصرى5ويناثد،،ماءفيهلي!النيا!بمنأسركأطلقتقدعهدك

.(-9:1112)"الحصنالىيرجعوااأن
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كثبؤمداخلاتنحزقهاعوذازوالرخاءالسلممستقلحولاتالبؤلكن

ياوانبنى)ضد،صهيونابناءاعؤئضسوت:جديدةومحاركحروبحول

ينفخالربوكوهكالبرقيخرجوصهمه،ضعبهبحميوصوف،البونانمنضدأي،

يهوذابيتوأقوي":الالهيعدكما14(،:9)الجنوبزوابعفيوشيرالبوقفي

م!يزرعهمهذاتهالوقتفيلكنه.،رحمتهمتدلافيوارجحهميوصفبيتوأخلص

15:)،ويرجعوننبيهممعويحبونابيلةالأرضيفي...الشعوببين

الوطنوفيوصيجمحهمآضورومنمصرأرضمنعوهيعيدهموسوف9(،-6

.1(01-ا:)01،مصرقضيبويزولأشوركبرلاءئخفض)

الذينالذبحكنمارع:انبيهالإلهيامرعثر،الحاديالاصحاحفي

ورعاضهم.استفنيتفدعوهمباركيقولونوباثحوهميأثمونولالكوهممايذبحهم

سلمهانذا:أالإلهيتوعدبالمقابله(.-11:4")عليهملمقونلا

ضهرفيالثلائةالرعاةابادانهويزكد،،ملكةوليدقريبهليدرجل،كلالانان

وهكذاا.الأسباطكلمعقطعهالذيعهدهنقضثم،(لاارعاكماوقالواحد

فاأعينكمفيحسن)نلهمفقلت.عؤكلمة(كاليالمنتظرونالغنملأعلم

القهاعوهلىفقال.الفضةمنثلاثيناجرقيفوزنوا.فامتنعواوالااجرقيعطوفي

واليتهاالفضةمنالثمانينفأخذت.بهثمنوفيالذيالكريمالثمنالفخارىالى

.،..الفخارى.الى

تهاجمالقالشعوب)بادةبعدبأنهيهوهيَبد،عثرالثافيالاص!حاحفي

النعمةوروحأورشليمسكانعلوداؤودبيتعلسيفيض،أورشليم

)12،وحيدلهعلكناهيحعليهينوحونوطفوهالذيافيفبنظرون)التضرعات

:.)01

فتزخذللمحاربةاورضليمعلالأممكل5جمددأسيجمعبعدفيمايهؤلكن

بقيةوالسيالىالمدينةنصفيخرجوالنساءتفضحوالبيوتننهبوالمدينة

جديدمنالإلهفسيترخمذلكبعدماأ2(0:)14،المدينةمنئقطَعلاالشعب

نااليومذلكفيويكون01أورشليمضدقلأسلواالذيناعداء.سيبيدوشعبهعل

علىيدهتعلووفريبهببدالرجالفيسكفيهميحدثعؤمنعظيطاضطراباً

البنالووالحيلضربةتكونكداو...أورثليمتحاربأيضأعوذاو.قريبه
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ناالىالأمورستنتهيو."المحالهنهزتكونالتىالبهاثموكلالحميروالجمال

سنةالىصنةمنيصعدوناورثيلمعلجاءواالذينالأممجميعمنالباقيكلا

اللىياليومذلكفيو16(.-13:)14،الجنودربعؤللملكلي!جدوا

الماءوقتفيأنهيحدثبلليلولانهازلااهنالكيكونلن،فقطعؤيحلمه

الىنصفها...تخرجحية5ميا:،اليومذلكفي"اورشليمومن،نوريكون

104تكونالخريفؤوالصيفز.النرد!الجرالىنصفهاوالرقيالبحر

:6-.)8

الخلطوعنفقطضعيفأتصورأيعطيأنيمكنالسريعالعرضهذا)ن

واللذين،زكرياكتابمنالأخيؤالاصحاحاتهذهفييسوداناللذينالتضارب

يمكننا.مابثكلفهمهايحاولونحين،اليأسحالةالالتوراةبدارسيًيدفعان

يجريحين،الأصقبل:غتلفةأزمنةمنمداخلاتتضمأنهانعتقدأنفقط

حولةالنبؤأما.الأصربعدو،مصروآشورمنالأصىعودةعنالحديث

قيwryعامالمقدونياسكندرقبلمنصورباحتلال-ربما-علاقةفلها!ور

ابناء"حربفيشخصةثماركةعؤفيهايَعِدالتىالمداخلةبينما.الميلاد

فييكونقد،متأخرزمنالى-الأرجحعل-نعود،ياوانب!)ضد"!هيون

اسكندردولةتفككتعندما،الميلادتبلالثافيالقرنحتىأوالثالثالقرن

تفاحةاعوذافأصبحت،سورلاومصرفيالهبلينيتانالدولتانبرزتوالمقدوفي

نأحتى،الأخرىأيديالىاحداهماأبديمنتنتقلراحتوبينهما،الشقاق

طردعنأسفرتال!،المكابِنانتفاضة،الميلادقبل168عام،فيهااندلعت

.عوذامنأبيفانأنطيوخ!الهيلينىالملكجيوض

داخلبالموقفيتعلق"الثافيزكرياامداخلاتمنعددأأنشكلا

الذيناليهوذيونهما(الغنم)مثالالفقراءيبيعونالذينفالأغياه:يهوذا

أما".كنمهماعلبث!فقونلالىء-يصلحونلاالذينالرعاةثل-مثلهم

حوادثالىاضارة-ثكبلا-نيتضمن،،الرعاةمنثلاثةأيبيدبأنعؤتهديد

كريبأمغزئوأي؟أشخاعىوأيأحداثأيةلكن.واقعيينأثمخاصووِاقعية

الىبعدفطالنبيأعطاهاالقالفضةمن03لهئدفعأنعؤرجاءنيالنبيضئن

ال!هوفينأنحول%لنيببؤالممصودهوفنْوماذا؟عؤمعبدفيالفخارئ
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هلهفكالتوراةدارعيمنكاملةأجيالحاولتلقد؟أسابؤال!يعلصينوحون

تُبذلو.موحدرأيالىالوصولثونالنيماتنحتلفمقزحين،الألغاز

وافرأظاءأعطىزكرياكنابلمداخلاتالضبا!فالطابع.الأنمماللةعاولات

يورد،معروتهوفكما.الميحنأو6للخصوصأو،اللاضينالغيب!نلحيال

بمثابة،طعنؤالذىالىفينظرون5عباؤو،الفضةمنالثلاثين"حكايةالافجيل

،ه:27مت)المغيوعحول،القديمالنيجهةمن،مباشرتينتيننبؤ

منالثلاثينتجولالنبرينسبمتىانجيللكن37(.:91يو9-1.6

ارميا.النبيالىبل،زكرياالىليسالفضة

هVمم!ي."يع!5لأمدب!ة

واحداصحاحضيه.الأقمرهوعوبدياكتابالجديدالعهدكتبكلبين

.عددأ21يتضمن

و،.اثومعنالربعؤقالهكذا.عوبدياروياأبعبارةالكابيبدأ

علعوذامنالجنوبالىييثىكان،العبرانيينمنقريبصنيرضعباثوم

عؤنجدو.اليهاالوصوليصعبجبليةمناطقفي،صيناءجزيزثبهحدود

منقلبهفيالقلأللشدهرفعةالصخرعاجىءنيالسحناعا):اثومشعبيلوم

عؤيُنبتموت.عثالكبركاءهذاأنمؤكدأ3(،:)1،الأرضالىئحدرفي

اجلمن5:علبهكضبصببلاثوميئرحالالهو.اثومعلالأعدا+بالذات

قدرتهوالأعاجمنبتيوم...الأبدالىتنقبرض...بعقوبلأخيكظلملث

1)6منهمايمصحدأيضأأنتكنتأورضليمعلقرعةوألقواأبوابهالنرباءدخلت

:01-II.)ينزوينولااعرائيلسيبةزلمتأنباثوم!لرملاان

يقطعالمفرقعلايقفأنوكذلك،أمحهينهبوالثتيقالشعبحدود

علعؤيومقريث"لأنهذلك14(.:)1،الغيقيرمبقايا.يصئمولامنفلتيه

صثربهاوضعفمئةذنبهعل)لومصيجازىوعندئل!15(،:)1،الأممكل

.،مقدسأويكوننجا:عليهتكونأصهيونجبلوعل.عؤكضبكأسمليئة

الفلطفةالأراضيو)ثوماراضيعلفيتولونالأصرمنالعاهيلونوعوذاأما

؟2(.-91:)1،ليهؤالملكبكون5والفينيفيةو
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فيتاليفهاتمقدمحوبديانبؤاناقبار،مؤثركمدةبموب،كك!ننا

لكن.المؤلفضخصيةحولمعلوماتايةتصلنافلمالأصربعدمامرحلة

احنظتفقد5ايلادقبلالرابعالقرنمنالثافيالنصفالأربمحمط!م

منونعرت.عوذاعلنبوخذنمرهجوم6لناءضعبهعاناهاالقبالممالبذاكرته

عوذاهابوا)ثوصاًوْنوموأب:المجاورةالثوبأنأخرىمصاثر

هربواينادسبواعررسكاكافنهبو؟كا،الصعبوضعهامنمعنيدين،أفلىاك

اثوممصالبف!ن،أخرىجهةومن.(ه-ا:14135-25:12حز)

حن،الم!لادبل525عامبعدمابوضعل!كرنا،المداخلههلهز!وسفالي

أرضه.منكبيرأجزءأفنهبواالجنوبمنالعربثنهالليللهبوم)ثوآتعرض

عل-!)ب!ثوث!ابأحئتالقالمصيبةيعتبرلممحوبدياالنيلكن

علكهدأودليلأبل،وحسب(عؤلبالماضيز)ثومصببهالذيالأفى

هـعلالشعوبكلعؤفيهصيححمالدياليومذلكةعؤأيرماقزاب

الحطوب.كأسوفضبهكأسيثربونالجميع

يوثيل.النيكابأخركتابأتمزالحصوس!يةهله

الحراتوهجومالنظيرمنقطعجرادهجومحوللوحةمنالكناب!بدأ

الحيالبةالصوربرصموالنبي.عؤأوكرومحدانقوضولعلالضاؤالأخرى

أسناناسناكاعل!بلاقويةأمةأرضيعلسدتقدا:المرعبالعدولهدا

لمقمحتلفقد،نهالأرضناحتالحقلقلف...اللبؤأضراصلهاوالأصد

منوبمسحة.البثربنىمنالبهبهيستفدانه...الزبتذبلالمسطارص

الخمرشاربجمغياوولولواوابكواالسكارىأعااسحواا:النبييعلنالفكاهة

أيضأ:-كؤمعبدمئتالمصيبةأنكا،.افواهكمعنانقطعلأنهالعصيرعل

يابالموحبيتواادخلوا.أمذبحخدامياولولرا.ائكهنةأعاونوحواتظقوا"

-5:ايؤ)،السيهبوالتدمةالهكمبيتمحنامتغقدلأنهالهيخدام

معبدالىال!كانكلومناداةالصوملاعلانبدعؤالكهانالىالنيويتجه.13(

-14:)000،1كخراببأفي.فرببعؤبوملأن1،الالهاصزحاموعؤ

.)15

غريبنحوعلشداخلوالشنيعالهجوموصفيقرالثاقالاصحاحفي
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الكهنهلببكِا:الصلاةوللصومجديدةدعؤنصدرو.،يهؤيومالوحاتمع

ميراثكتسلمولاشعبكعلعؤيااشفقويقولواوالمذبحالرواقبينعؤخطام

.(17:)2،الههمأينالشعوببينيمْولونلماذا.مثلآالأممتجعلهمحتىللعار

ناضفةأرضالىاالالمنجاءالذيالفظيعالعدوويطرديهؤسيزأفوكدئد

وتطلعنتنهفيصعدالغر!البحرالىوصاقتهالرقيالبحرالىمقدمتهمقفرةو

خصبها،الأرضاليهؤوسيعيد.2(.:)2،عملهفيتصئفقدلأفهزته

الغوكاءالجرادكلتهاالتيالنينعنلكموأعوض):النبيلانعلالإلهييد

دثعونوأكلأفتاكلون.عليكمأرسلتهالذيالعظيمجيثىوالقمَصالطيارو

27(.-25:)000،2عجبأمعكمصنعالذيالهكميهوهباسمون!بحون

سيكثف:المعروفةللخطةوفقأ،المقزب،يهوهيوم"يصورالنبي)ن

تتحول.دخانأعمدةوونارأدمأ"،ا،رضعلوالسماءعلعلامةالإله

ولكن،،المخوتالعظيميهوهيوميجيءأنقبلدمالىوالقمرظلمةالىالمى

32(.-03:)2،نجاةتكونأورشليموفيصهيونجبلفيا

الهكمويهوهاناوانياسرائيلوسطاناأقوتعلمون":نبئهيهوهيعِدثم

بنوكموفيتنألركلعلىروحيأصكبأنيذلكبعدويكون...غيريلي!

وعلىايضأالعبيدوعلى.رؤىشبابكمويرىأحلامأثيوخكميحلموبناتكم

92(.-27:)2(الأيامتلكفيروحيأسكبالإماء

تلكفيا:الوثنيةالشعوبلكلغيفةعاكمةيهوهيميمذاتهالوقتفي

الىانزلهموالأممكلاجمعاورضليمويهوذاسبياردْعندماالوقتذلكوفيالأيام

بينبددوهمالذينامراثيلميراثيوشعبيعلىهاكاحاكمهمويهوشافاطوادي

والمدنصيداوصور،خاصةبصراحه،يهوهوسيعاقب.2(-ا:)3"الأمم

خرابأتصيرمصر)اما.ياوانلبنيأورشليموبنييهوذابنىباعتالتيالفلطينية

فيبريئأدمأصفكواالذينيهوذالبنيظلمهمأجلمنخَيرباتفرأتصيرلادوم

فيويكون5:الحريالخصببلدفلسطبنوستصني91(.:)3،ارضهم

ماءتفيضيهوذاينابيعوجمغلبنأتفيضوالتلالعصيراتقطرالجبالأناليومذلك

18(.:)3،السنطوادييسقيوينبوعيخرجيهوهبيتومن

نأوفيه.الأسرمابعدمرحلةفييوئيلكتابظهر،وزكرياحجيكتاباكا
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وأسوارهاأورضليميوتترميمتمقدوأنهزمنفذوطنهمفييعيثونعوذاأهل

وسْع)نه.جديدمنابقأورضليممعبدفيتجريالدينيةالخدمةوأن9(:)2

وهنهالكهنةهمذكرهميردالذينالسلطةوممثلوللملكذكرفيهيوجدمكانمامن

يعيالمؤلفلدى،اصرائيل"فمفهوم.515عامبمدماليهوذامميزةصمةأيضأ

عبيدااليهودبغحولالحديثإن.الأصربعدوما.وأورشليميهوذافقط

كما،المقدوقالاصكندرحملةبعدمافزةالىحتى-ربما-ليرتكونقدللهيلينن

فيهالمقاطعبعضأنحيث،يوئيلكتابلغةفيقأخرةعناصرملاحظةيمكن

،حزقياللدىكا،يوثيلفعند:حزقيالببوءاتمحرفةعلىالمؤلفأنالىتشير

1(.:47حزمعقارن.18:)3المرجويسقيأورشيممحبدمنينبوعيشل

يستخدمفالنبي.يوئيلكتابأفكارهوالأعربعدمالمرحلةأكزالممئزلكن

يوم"اقزابعلأكيدودليل،علامة"ثمابة،لهلامثيلهجومفي،الجرادمجيء

الدينونةولكن،العظمىالدينونةيومكذلكيصبحلديهيهوهيومانك!ا،.عوه

الوثنية.الشعوبعلفقطعوهصيمارسهاهذه

الأنبياءكللدىبارزةكانتالتيالسمةنلكيوئيلكتابفيوتنيب

الذنوبتلكواعتبارالالهأمامذنوكاوتعداداسرائيلفضحوهيألا،السابقين

ممئزأنجدهماكنابوئبلعندولانجد.(المختارالضعبألمصائبالرئييالحبب

ظالميوالوجهاءالأغنياءبحقاتهاماتمن،حزقيالفبهمبمن،السابقينللانبياء

عادبةكانتالتىوهي)الأوثانبعبادةالاتهاماتتلكنجدلاكا،الثعب

الجديرينغيرللكهانلوميوجدولا.الأخرىالآلهةمعيهوهبخيانةاوإ(جدأ

يندم"الذيهالالسيسزحمونوصلواتهمببكاثهميهوه!فكهنة.الكذابينوالأنبياء

I،13:)2(لثعبهويرقلأرضه...)جغارو"الرعل A.)شعب)ن

يهوشافاطواديفيالمخيفةفالدينونة.ذنوبهمنتطفروتديبدويوثيللدىيهوذا

تنسكبصوف:قديسينشعباليهوذيونسيكونينما،الوثيينففطصتصى

وعبداضهم،عبيدهمذلكفيبما،وراثينأنبياءوسيصبحونعليهمالإلهروح

الاله.مملكةضمنحتىعبوديتهموضعفيسيبقون-مانفهم-حبالذين

علكانكاهنأ-نفسههويكنلم-)نيوئيلكتابمؤلفبأنالظنيمكن

أورضليم.بكهتوثبقةعلاقة
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تلكأنجياءمنآخرنىموقفنتصورانصعولةأكثريبدو،ئافيةناحيةمن

لبستعوذافيالوضععنلوحةرسمالذيملاخيكعابمؤلفوهرالمرحلة

أبدأ.رغيدةحياةلوحة

القديمهالعهدفيالنبويةالكتبقانونيخ!مصغيرمؤئفملاخيكتاب

.استحقاقدونملاخيالنيملاخيالنيكتاباصميحمل-يبدوماعل-وهو

يدعنلا!راثيليهؤكلمةوحيأالمقاحيةالعبارةفي"ملاخياكلمةلأنذلك

"مالياخي،القديمالعبريالنصففي.صفةبلعلماسمليست،ملاخي

فيأخرىمرةهذه،مالياخياكلمةونصادف."رسول5أو،"ملاكتحنىوهي

فكتاب،."ملاكيصحيحلكلترجمتهاتمتوهناكا(،:)3النمى

فيالمعنيةالمقاطعكرارعل،المؤلفمجهولكتاب،الواقعفي،هو)ذأ،ملاخي

الكتابعمرتحديديمكنذلكمع.زكرياكتابمنالثافيالجزهواشعياكتاب

الذيالمكانوفي.عوذاعلالفارسيةاليطرةزمنإنه:الثقةمنكافيةبدرجة

أشوريلقبوهذا،بيخا"العبريالنصفي،والياكلمةفيهترد

ومؤلف.المحليالحاكمعلىئطفق،اكبرانِن1لدىاستعمالهثرَج-فارصي

وعملهأتماممكتملبناء.وكأنأورضليمفيعوهمبدعندائأيتحدثالكتاب

ضابه،وماالتقدماتويقربونالعبادةفيهيمارسونالكهة:وساققدمعلىساثر

مناخرمهماحدثأمرةولايذكرلاالمؤلفلكن.515مابعدزمنالىبثيرمما

4عامذلكحدث)اصلاحاتهوقيامعزرامجيءونعنىبلدهتاريخ toوستكلم

445و515عاميبين،)ذأ،ملاخيكتابتأليفتملقد(.لاحقأذلكعن

عقودفيعؤديانةوضعوعنعوذافيالموتفعنماتصورأيعطيناوهوالميلادقبل

الأصر.بعدما

الدولةفيالهزيلةالمقاطعاتمنوأحدةكوذاأصبحتالفترةهذ.في

)قصاءوبعد،البلدداخلففي.(6-5:3؟11-4:01عز)الفارصية

الفارصيةالسلطاتمنالمدعومونأورضليممعبدكهنةكان،السلطةعنزربابل

تحولفقد،الجوهرحيثومن.كاملبشكلالبلدداخليتصرفونالذينهم

المتربم--.بيها،ربمااو)0(
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المعبدفيالطقوصيةالواجباتينفذونالكهنةيكنلم:موظفينفئةالىالكهنة

الوظائفويمارصونبل،وحسبانفهملأجلالأعثارالث!عبمنويجون

.الفرسلأجلالأتاؤويجمعونالادارية

الثعبيديرونيهوهفكهنة.مديةسلطاتلأيةملاخيكتابفيلاذكر

بوسعناكان.تمامأثروعأللمؤلفيبدوالوضعوهذا7(،:)2لهويقضون

بعدمامرحلةخلال،أصبحواالأنبياءأنمن،وزكرياحجيكتابفي،اتكد

بالذاتملاخيكتابومؤلف.للكهنةايديولوجيأوصندأأوفياءمعاونين،الأمر

.البادةوطقوسوالكهة،يهوهابيتمصالحعلبالغيرةمفحم

واصراثيل،يهوهبينالجدلشكلهوفريدبث!كلملاخيكتابيتمتع

يبدو-ماعلى-كانتالتى،والحيويةالمهمةالمسائلمنعددأالمؤلفيتناولحيث

أكدلقد:شحبهمنيهوهموتفمسألةمنيبدأانه.الزمانذلكفيالكثيرلنتُقلِق

يتجلفينمأذلكالالهأثبتفبتماصائيليحبجؤانتكرارأومرارأالأنياء

السابق،فيكما،يهوذاان؟الأنبياءبهاتنباالتىوالفرحالوفرةمملكةأين؟حئه

كتابهالمؤلفولبدأ.الغرباءومنبنيهامنالظالمينظلمتحت!بةأزمنةنعيى

وبعد،احببتابِمَوقلتم.عؤقالاحببتكم5:الموضوعهذاحولعؤبمونرلوج

أخأعو)5(أي!ا:بنفسهيهوهعيهيجيب،التقريريالؤالهذاطرح

ميراثهوخرابأجبالهوجعلثعيسووابغضثيعقوبوأحببتُ...ليعقوب

وأنايبنونهم...الخِربونب!قعودهُدِمناهاقدقالادوملأن.البريةلذئاب

الفترةتلكفيتعرضتتداثومانالمعروفمن(.ه-2:امل)،اهدم

برهانبمثابةالمزلفي!وقهماوهذا،عوذاتجسلمالعربتبلمنصاحقةلهجمة

أينلكن.الالهتشكرأنعليهاويجبعوذاسلمتفقد،لثعبهيهوهحبعلى

فان5:الكهنةمنالإلهخَذمحتىفقدهالذيالإجلال؟الإجلالاين؟ال!كر

أعاالجنودربيهوهلكمقالهيبتىفأينيهوهكنتُوانكرامتىفأينأبأأناكنت

الؤالهو-هذا،اسمكاحتقرنابتموتقولون.اسيالمحتقرونالكهنة

لهصثبهالذيالأذىأوجهبتعداديبدأثميهوهيطرحهالذيالجديدالتقريري

11أنبقولكم.نخسناكبتموتقولون.مذبحيعلىنجسأخبزأتقربونا:الكهنة

إدوم.لشبالأسطوريوالبديعقوبشقعطموللتوراةوفقأعيسو).(
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طعامأالنجىا!بزبتقديميضونلا،)ذأ،فالكهنة،.عتقرةعوهمائدة

الأعرخقربتموان5:معطوبةوعيوبفيهاحيواناتويقربونبل،4للا

ولعد.،وجهكيرفعاوعليكافيرض!لواليكقربه.شرأذلكافليىوالسقيم

بلالبابيغلقفيكمأمن:غاضبأعؤيستخلصالتهكسالسؤالهذا

حالةوفي(.ا.-6:)1،بكممسرةليليست.مجانأمذبحيعللأتوقدون

وهمكهتهيرثعهالذيالاجلالعدمكلامعوهيكرر،الحنقكمعنالعجزمن

عتقروئمركاتنجستالربمائدةأنبقولكمفمنجسوهأنتمأما":عليهيجدفون

12(.:)1،عليهوتاففتمالمشفةماهذهوقلتم.طعامها

كانت،أخرىمسألةالنبييتناول،الكهنةونفاقلوقاحةالادانةهذهبعد

أيضأالبسطاءواليهوذيونبل،الكهنةفقطليى:ممبىبقدرتقلقه،يبدوماعلى

علياثتدتأقوالكم":جسورةكلماتعتهويقولونالالهمنالخوففقدواقد

حفظناأننامنالمنفعةوماباطلةاللهعادةقلتم.عليكقلناماذاوقلتم.يهؤقال

جربوابلئبنونالثرفاعلووأيضأالمكبرينمطويوننحنولأننا..شعاثره

ئبلونكانواالنيمعاصرىانيتبينلكن15(.-13:)3،ونجواالله

بل،الأثرارعنالطرفبغضنقطليىمئهمينه،الالهتجاهأكبىجسارة

كلبقولكم.،لعبناهبموقلتم.بكلامكمعؤلعبتملقدا:أيضأولرعايتهم

:)2،العدلالهايناو.بهميروهويهؤعي!فيصالحفهوالريفعلمن

.)17

زوبلكلاميأفقطليسللالهالمزثريموقفهمعنيكشفونالناصكان

الذباهيحوتقديمالمذبحالىالأكارجلبعنالكثيرونتوقفلقد:أيضأالم!ارصة

ايسلب-ا:بغضبالجديدصؤالهعوهويطرح.لدعمماأصوأمجلبونأنهماو

قد.والتقدمةالفورفي.سلبناكبمفقلتم.سلبتموقفانكم.اللهالانان

الحزنةالىالعئورجمغهاتوا.كلهاالأمةهذهسالبونأنتموايايلعنألعنتم

فيتتلخصالالهيقزحهاالقوالتجربة،،بهذاوجربوفيطعامبيتىفيليكون

السمواتكوىلهميفغسوتف!نه،يهوهمرقةعناليهوذيونتوقفاذا:الآقي

الححرات)أيالآكلينينتهروسوف،توسعلاحتىبركةعليهمهـلفيض

الرخاءبلدَيهوذاالشعوبتميوعندئد،الأرضثمرإف!ادمنويمنعها(الضارة
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3(:8-.)12

انحطاطقا.المسؤوليةمنكبيربجزءيلقيملاخيكتابمؤئفأنيبدو

معهمعقدلقد.لاويفريةمنالمشميبنغيرالكهنةعلالبلدىالتدين

ربعؤرصولايكرنأنواجبالكاهنالىفعهد"،عهدأاجنهفيعؤ

أما،.الثريعةيطلبونفمهومنمعرفةتحفظانالكاهنضفتىلأن"إ،الجنود

،أعزوا5والصحيحالطريقعنغيرهمقيحاثوافقد،يهؤكهنة،هم

خنمَهبصرامةيعاقبأنيهوهيتوعدذلكلأجل.A(-2:4)بالثريعةكيرين

وألعناللعنعليكمأرصلفافي...تسمعونلاكنتمان5:الأوفياءكير

أعيادكمفرثوجوهكمعلىالفرثأمد..أنذاها.لعنتُها.بلببرجماتكم

،4-2:2)،الشعبكلعندودنيئينعتقرينصيرتكم...معهفتنزَعون

،عوذاأرضفي(،عرهديانةحالة)المحزنةالدينلحالةالآخرالسببأما

:الأخرىالث!عوبمنوالوثنييناليهوذينبينالمختلَطةالزبجاتفيالمؤلففيراه

قدصنجسقديهوذالأن.أورشليموفياعرائيلفيالرجىوعمليهوذاغدر"

أيضأايهوذيينأولئكيهددوالإله.2(:11)،غريبإلهبنتوتزوج...يهوه

الغوايةتصدرأيضأفعنهم،ليهوهالتقدماتيقربونالذينحتى،انملةبالإبادة

.يهوهبحقوالثائم

القريبلبالحلولملاخيكتابمؤلفيتنبأ،لهالابقينالأساءمثلثله

بغتةيأقياأنقبلفيهؤ.جديدةسمةاليومهذاوصفعلئدخِلأ"،عرهيومأ

للأله:الطريقسيهيءالذي،،الحهدملاكا،رمولهصيرسل"هيكلهالى

نارمثل"الذي"الملاك)هذاا(.:)3"الجنودربيهوهقاليأقيهوذاا

ليهوهمقربينليكونواوالفضةكالذهبويصفيهم"لاويابناءسيطفر"المحمص

الحرةعلىسريعأشاهدأاسيكونوللحكميهوهسيأقذلكبعد.ابالبرتقدمة

ومنواليتيمالأرملةالأجيرأجرةالسالبينوعلىزورأالحالفينوعلىالفاسقينوعلى

بيرالفرقماهوالجمبعسيرىوعندئذٍه(.:)3(يخشانيولاالغريبيصد

الجميعوسيعلم18(،:)3"لايعبدهومناللهيعبدمنبينوالثريرالصديقأ

الذينعن،للآخراحدهميقرلونالذبناولثك،الإلهخافمنهمالمحقينان
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أمامهكبووسعأصنى)الأخيرهذاان،يهؤعنجورةبكلماتيتفوهون

لمتقيبالنسبة16(.:)3،اصمهفيللمفكرينوعؤانقواللذينتذكرةصفر

يكونون)الذينالأضراريدوصونوصوف،البرضمىيرقاصرفهؤلاءالإله

4(.-2:)4،الجنودربعوهقالهذاأفعليومأفدامكمةطونتحترمادأ

:العوبكلبلفقطيهوذاأهلليسيهوهسيخدم،عندئدبأنهالمؤلفويتنبأ

ئقرثمكانكلوفيالأممبينعظيماسسمغربهاالىالصىسثرقمنلأنه"

1)،الجنودربيهوهقالالأممبينعظيماسيلأنطاهرةوتقدمةبخورلاسمي

:.)11

أمرتهالقعديمومىثريعةاذكروا5:عوهبنداءملاخيكتابينتهي

لىدليااليكمأرسلهانذا.والأحكامالفرائضاصائيلكلعلحوريبفيبها

الأبناءعلالآباءقلبفبرذ.والمخوتالعظيماليوميهوهيوممجيءقبلالنبي

6(.-4:)4،بلعنيالأرضوأضربأقيلثلاآبلالهمعلىالأبناءوقلب

انبعاثمجردأن،البابليالأ!رمنعودتهمبعد،يهوهلأنصاريتهيأكانربما

اصاثيلمستقبلتحقيقممكنأسيجعل"بيته"فيالإلهوصكنأورضليممعبد

،يوتوسيا.األفعندما،حزقيالرالأصنبيبهحلمالذيالمشقبلذلك،المجد

حز)هناكيهوهأي"،شمهيهوه):الجديداسمهاتحتالجديدةأورشيمعن

كانوعموماً.ربما،أيضأملاخيكتابمؤلفبذلكيحلمكان(.48:35

.والوفرةال!لاملمملكةالقريبالحلولفيحلوةبأماللثعبيوحونالأنبياء

ليىالئقةوعدمالخببةثماعرالكثيرونفأصيب،الآمالتلكتتحققلموالآن

ذاته.وييهوهبل،وبوعودهمبالأنبياءفقط

فيخيبتهمبعدالناصأنعلمباثرةأدلةيحطيلاملاخيكتابنصلكن

الكتابهذافيتوجدفلا.الأخرىالآلهةمذابحعلبذبائحهميرمونكانواعوه

اعتياديةاكاماتوهي،الأوثانوبعبادةالأخرىالآلهةمعبالزقليهوذااتهامات

عدموب!مكاننا،نماماواتعيأكانالخطرهذامثللكن.القدامىالأنياءلدى

غريب،الهبنت"مقاليهوذينزوافيالنييقؤمعبثأفليى.ذلكفيالشك

.ليهوهبالنسبةغدرعملباعتباره

يوطدوالكيمتشددةاجراءاتالىالحاجةبأمسيهوذافييهوهكهنةكانلقد
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أصرهمبلدمن،الخارجمنالعونوجاءهم.مداخيلهمويحسنواالمهزوزةهيبتهم

بابل.من،السابق

.،معورأnة5oa"يعم!ا.مررأام!مت

مناليهوذيينبعودةكورشالفارصيالملكسحكيفذكرناانلناصبئ

ذلكمنالاستفاتفيرنجةأبدواهؤلاءجمغليىأنهوكيفوطنهمالىبابل

،،الأصر5بلدفيالبقاءفضل(الأكبرالجزءكانوربما)هامجزءفثة.السماح

بحضهم.اغتنىلابل،واستقرواالناصتعودحيث

تجريبنسلفانيالجامعةالاركيولوجيةالبعثةكانت،ميلادي3918عامفي

اكشافها،تمالقالمبافيأحدوفي.فيبورالقديمةالبابليةالمدينةفيأثريةحفريات

بدارخاصوثائقأرشيف-تبين-كماوهي،الطييةبالألواحمليئةغرفةعلعُثر

الخامىالقرنمنالثافيالنصففيمزدهراًكانالذي،المرا!التاجر،موراشو

يدلمما،وأخرحينبينالوئائققلكفيتردعبريةأصاءأنوتبين.الميلادقبل

منيستلفونمزارعونوكثرهم،نيبورمنطقةفيكزعوذينصكانوجودعلى

تينأأوقمحأ:الأكلبعلعينيأالديونويدفعونمئويةنِسبمقابلموراضونقوداً

بينيوجدولكن.للمرال!أراضيهرهنالىيضطربعضهموكان.غنماأوبيرةأو

الضراثبووجاميالحكومِنالموظفينوالأغنياءمنعدذموراثومعالمتعاملين

الخبة

معينةاثزاكاتيدفعواأنعيهمدينيأواجبأيعتبرونبابلعبرانيوكان

الدكأمركزهمبوصفهاليهينظروناستمرواأنهمباعتبار،اورضليممعبدلصالح

انهميبدو،خاصينرسلمعأورشليمالىالاثزاكاتاريعاليتمكان.الوحيد

المجتمعضؤونفيفعالأتدخلأويتدخلونبل،النقودبنقلفقطيكتفونماكانوا

مصلحةرثييبشكلذلكفيتجلتوقد(..ا-6:9)زكاليهوذي

منأيضأهميعودوالمالذينعؤكهنةومصلحةبابلعبرافعيمنالعلياالريحة

حينه.نطبابل

4.UIUصابقألمقلنافكما؟الغربةفيبهيثتغلواأنعؤكهنةبرصعكان

الريعة،سفر)كانفقد.أبدأيظهرأنممكأكانولامعبدهنالكلدعميكن
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فيأي،الإلهاختار.الديامانفيفقطعؤعباثةممارصة،بصرامة،يفرض

امكانيةلاكلكونبابلزاليهوذيونالكهنةكاناذا،ولكن.أورضليممبد

الدينيةالحياةانيعنىلاذلكفان،ذلكوراءمنوالعيثىلإلههمالذبايحتقديم

للحياةمراكزالصلاةبيوتأصبحتلقد.بابلفينهائيأتوتفتقدلليهوذيين

الحامةثؤوكمولفررونفيهايصلوناليهوذيونفكان،الغربةفيالدينية

)الوفير(.،الكبة"وكذلكوالأنياءالكهنةمواعظوسمعون

عوذافيلكن،الكابرجلاأو،الكلأب"تعنىسوفير،"كلمة)ن

بعضانحدارركم،اللاهوتيينالعلماءعلالكلمةهذهيطلقونكانواصابقأ

ثاركةلارك،الكابرجل"يكنإ،عاثة.الكهنوتيةالربحةمنهؤلاء

والمقدرةالالهيالتجليموهبةاليهينبيكنولمالمعبدداخلالطقوصفيمباضرة

لاهوتيأ.،عالمأكانبل،سحرينحوعلبهوالتنبؤالمستقبل،رؤية)عل

)رمياكانةأيضأالأصرماقبلأدبياتفيالناسلهؤلاءذكرأنصادت)ننا

:8))رزيفالىعؤتعاليميحولونبقلمهمالذينالكتبةعلىباللائمةينحي

تتطابقتكنلمالدينيةالمائلبعضبصددهؤلاءتفسيراتأنالواضحومن.(8

الأصر،مابعدمرحلةفي،،باب!فياما.كضبهأثارماوهذا،نفسه)رمياآراءمع

،مقدصكتابااعدادعلبعملواالكهنةوالأنبياءمعتعاونوابالذاتالكَتبةف!ن

تأليفانتهىلقد".تورا)بعدفيماضميالذيوهو،ضبهملأجلجديد

و.الميلادقبلالخاس!القرنمنتصفعند،الأساسحيثمن،،التوراأ

التعليم6)هذاف!نوبالفعل(.ضريعة)"قانون5أو،تحليبم)تع!،تورا)

تحتلهيخضعأنعوثيكلعل-رسيأ-المفروضمن،قانوناحينبعدأ!بح

عزراوكتابماكتابينفيالقديمالعهدكهينبئناماوهذا.اعدامأالموتخطر

نحيا.كتاب

لهذينالحقيقيةالمذكراتيتضمناننحمياوعزراكا!أنالتوراةنقاديعتبر

وفي.اللاضينالمحررلنبدعلللتثلىيبتعرضتقدكونهامع،الثخصين

ونحديداالرسحبةالوثاْلقمنعددنحمباوعزراكتال!فييدخلنف!طالوقت

الس!حولكورشالفارصيالملكمرسوم:اثنينلمرسومينالحقيقيانالنصان

الملكومرصوم(4-2:اعز)عؤمبدوبناءوطنهمالىبالعوثةلليهوذين
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t23)الأولارتحثثا -46)tالىللفرخاصةصلاحياتعزراتخويلحول
.عؤأ

توصيفوهي،المحرريدسنيعمنانهاالواضحمن)ضافةعزراكتابني

الصادوقِن،الكهنةمنمثهورةعائلةمنينحدرعزراكان:المذكراتلمؤلف

،عزرااليهوذيتمكنلقد6(.-ا:)7،موصىثريعةفيماهركلألبهوهو

لملكالسابعةالشةوفي،أرثخاالفارصيالملكالىاتقربمن،مابطريقة

نقدوشتبركاملأالكتابفينصهيردملكياًمرسوماًعزرافهاستمالأخيرهذا

المرسومفي.المحرريدعلدخلتطيفة)ضافاتيتضمنحقيقينصأنهالتوراة

فيبجولةللقيامأي"،واورشليمعوذاعنالزال"لأجلبالذهابلعزراامز

كانتعزرامهمةلكن.الفارشةالدولةفيدوريأيجريذلككانكا،البلد

وثيرؤالملكبهتبرعذبونضةانقلعل!كان:تمامأعاديأمالي!تتضمن

بلادكلفيتجدالتىالذبوالفضةوكل.مسكنهاورشيمفيالذيلاصرائيل

:)7،أورضليمفيالذيالههملبالمنبرعينوالكهتالعبفيعاتمعبابل

عزراياأنتأماأ:عوذافيهامةصلاحياتلعزراالملكمنحوقد16(.-14

الذيالشعبلجميعيقضونقضاةوحكامأضعبيدكال!الهكحكمةفحسب

وكل.فعلموهملايحرفونوالذينالهكشراثعيعرتتنجمغمنالنهرعبرفي

بال!نفيأوبالموتاماعاجلأع!فلئقضالملكوضريعةالهكضريعةيعمللامن

هنالكالملكيالمرصومنصفي26(.-25:)7،بالحبىأوالمالبغرامةأو

الق)فكشريعةحسبiوهي،وأورضليمعوذاعنالسؤال"عبارةبعداضافة

الفضةفقطلي!عوذاالىمحهيحملكانعزراأنيعنىمما14(،:)7،يدك

بابلفيألفهاالتى،التورا"اي،،الإلهشريعة5وبل،المعبدلأجلوالذهب

الكَنَبة.وعؤكهنة

عوذي0002ممهوتوجهبابلعزراكاثرالميلادقبل458عامآذار25في

أجداده.بلدالىالعولةارادممن

منصنواتعدةعاققدالبلدكان.معقدبوضععزرااصطدم-كوذافي

وشهد.غيرهممنكثرالمزارعين،بالطبع،أصابمما،المواسموسوءالجفاف

.اليهوداخوتهمعلعظيأونساثهمالعبصراخكانiأنهعلالتوراقالمصدر
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...نحياوفنثلقمحأناخذدعنا.كثيروننحنبنلأشاوبنونايقولمنوكان

استقرضنا...الجرعفيقمحأنأخذحتىراهنوهانحنوبيوقناوكزومناحقولنا

عبيدأبنلألناوبنينانُخضِعوهانحن...كرومناوحقولناعلىالملكلخراجفضة

.(5-ا:0نح)،يدفاطاقةزشيءولي!مستعبداتبناتنامنويوجد

اللاويونهربهو،المذبحالىاتقدماتجلبعنالفقراءالكانتوقف

0,)6حقلهالىواحدكلالعملعاملوالمغنونو :،)riجزءبل!ونالمعبدفبقي

بصراحةواجباكمعملونفكانوابقواالذينالكهنةوأما،خدقهجهازمن

لسببخاويةأورشليموكانت(.ملاخيكتابفيالمريرةيهوهشكاوىلنتذكرا

بعد.تُرفملمكانتنبوخذنمرهدمهاال!اصوارهاانهواضافي

توية،مقاومةتلقىكانتعوذافينظامهلفرضعزراعاولاتأنيبدو

منمرسلأ،أخرعوفيأورضليمالىبابلمنإصلوبعدئد.صنواتعدةخلال

فقد،الملكيالبلاطلدىرفيعأمنصبأيشغلكانالذي،نحمياوهو،الملكقبل

ارتخثتاالملكموافقةعلنحمياحصل446عامفي.الملكديوانزساقيأكان

.يهوذاواليلمنصببتصشِهالأول

فحنمل،أورضليماصوارلبناءالناسفجَغ؟بحيويةيعملنحمياكان

)عاتوتم.فيهاللكنيحودونالسكانبدأالقالمدينةوص445عامفيالسور

بأورشليم.المحيطةوالمدنالقرىالىهربواقدكانواالذينالمعبدخدممنالمثات

نحياكابعنهالناروى،حاصمةخطؤعلونحمياعزرااقدمذلكبعد

العبكلاجتمع.مدنهمفياصرائيلوبنوالسابعالهراستُهلولما):كالآقي

بسفريأقيانالكلأبلعزراوقالواالماءبابامامالتىالساحةالىواحدكرجل

الجماعةأمامبالريحةالكلألبعزرافأق.اسراثيلعؤبهاأمرالتىموصىضريعة

وأجاب....الصاحةأمامفيهاوقرأ...مايُسمَعفاهموكلوالناءالرجالمن

واللاويون...وجوههمعلليهؤوصجدواوخروا...أمينأمينالثعبجمغ

8(.-ا:8)نح،الثريعةالشعبأفهموا

الملك،ذلكمنقرنينقبل،فعلهقدملاانونحمياعزراكرر،هكذا

الذىالكتاببأنرصساعترافعلحصلاأنهماأي،حلقياوالكاهن!وثيا

تمالذيالآخرالاجراءأما.لموصىذاتهكؤبهأوصى،تانون)عزراهوجلبه
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المختلطةالزيجاتمغفكانايضأونحمياعزرامن(بمباثرةأو)بماعدةاتخات

جمدونكانواعؤأنصارأنالواضحمن.الأخرىالأقواموأبناءاليهوذينبين

.الزجماتلهنهنيجةجديبضررعؤديانةتصابأنمنللتخوفالأصسى

الهبنات)تزوجواالذيناليهوذيينيتهمكانملاخيكتابمؤلفأنلنتذكر

ممثليالبدايةفيجمَععزراأنعلالتوراقيالمصدروشهد.بالغدر،كريب

اتصاءيتمأنعلىاليمينبأداءوطالبهمالكهنةرؤصاءواللاويين،الكهنرت

ثم.(ه-15:3عز)أجنبياتلأمهاتوُيدناللواقياوالأجنياتزوجاضهم

لايأقيمنوكل"أورشليمالىالرجالجمغيأقيأنيتوجبأنهكوذاكلفياُعْين

أهلبهاعةمنيُفرَزوهومالهيحرموالشيوخالرؤساءثورةحبايامثلاثةفي

8(.:)01،السبي

منمرتعديناللهبيتساحةفيالثحبجمغوجلس).الثعبواجتمع

نساءواتخذتمخنتمقدانكم.لهموقالالكاهنعزرافقام.الأمطارومنالأمر

مرضاتهواعملواأبائكمالهليهوهالآنفاعزفوا.اصراثيلاثمعللتزيدواغريبة

وقالواالجماعةكلفأجاب.الغريبةالنسا+وعنالأرضشحوبعنوانفصلوا

لجنةتثكيلجرىكما.12(-9:)01"نعملكذلككلمتناكماعظيمبصوت

زواجهمف!خالىيُصارلكيالحطيئةتلكمقزفراليهايأقيأنيجبكانخاصة

.،الوثنياتامن

فنحميا.بهولةتمقدالقاصيةالخطوةهذهتحقيقيكونأنالمشبعدمن

الأيامتلكفي5:مذكراتهفييقولكئيرةسنواتبعدمجددأعوذاالىقدِمالذي

ونصف.وموآبياتوعمونياتاثدودياتنساءطكَنواالذيناليهودرأيتأيضأ

حتى6اليهوديباللانالتكلميحسنونيكونواولمالاشدوديباللانبنيهمكلام

يقولفنحميا،الاثمهذافيتورطالأولالكاهنعائلةأعضاءمنبعضأأن

قائلأباللهواشحلفتهمضعورهمونتفتاناسأمنهموضربتُولعنتهمخاصمتهما

وكان...لأنفسكمولالبيكمبناتهممنتأخذواولابخيهمبناتكمتعطوالا

فطردنهالحوروفيلسنبلطصهرأالعظيمالكاهنالياضببنيوياداعبنىمنواحد

25(.-13:23)نح،عنديمن

مثلمتزمتين،الأيعربعدمامرحلةفي،اليهوذينجميعيكنلمأنهواضح
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لإلههمخيانةأخرقومابنةمنالزواجيقبرونيكونوالمالكثيرلنوأنونحمياعزرا

علتجرأالناصهؤلاءمنبحضأأنعلالتكيديمكنذلكمنوا!ثر.الخاص

لونلكن-الآنيقال-كا،الجرائدصفحاتعل)وعرضهرأيهعنالدفاع

القديمالعهدقوامضمنالياوصلاأدبيانعملانهنالكثمة.اسمهاعلان

.يونانوكتابراعوثكتابانهما.الموضوعهذاوشناولان

ارأموثقتب+

عائلةصيرةيرويانه.حقيقيأد!وعملتصيرةقصةراعوثكتاب

يجعلنامما،واقيولأسلوبتنطحبدونكتِبوقد،القضاةعصرمناصراثيلية

علاليهوداللاهوتيونفهبهابعدفيما.فعلأوقعتحكايةقصتهنعتبرأننرغب

التوراةنقدلكن.الكتابلهذامؤلفأصاموئيلالنبيواعل!نوابالذاتالنحوهذا

كلماتتتضمنالتى)اللنةحيثفمن،أخرىنظربوجهةيتسكالمعاصر

ننبهأنيمكننا،(الكتابهذافيالوارث!والأفكارالتحابيرحيثومنالمثامتأخرة

لاحق.زمنالىحتىلابلونحمبا،عزرا)!لاحزمنالىبثقة

."القضاةحكمايامفيحذثَا:الغابرالقديمالىالحدثالمؤلفينقل

بلدفيلتكناليهوذيةلحمبيتمدينةمنعائلةسافرت،جوعشةففي

فبقيت،اليمالكالعائلةربماتفترةوبعد.ليهوذاالمجاورالثعب،الموأبيين

السكانمنموأبيتينالابنانفزوج،موأبأرضفيللعثىوابناهانعميأرملته

أبضأ.الابنانماتوجبززمنوبعد.راعوثاحداهناسموكان.المحلببن

لحم،بيتالىالعودةفقررت،وفيرأموسأبلدهافيأننعميالأرملةوسمعت

واقزحت.بوعزاس!هوثراءوجاهةذورجل،لزوجهاقريبهناكلهابقيحيث

،الأخرىلكن،كذلكاحداهماففعلتأهلهما،لدىالوطنفيالبقاءكنتَيْهاعل

وارجعأترككانعليلاتلحيا:وقالتحماتهاعلىوأشفقترفضت،راعوث

حيثا.الهيوالهكشعبيشعبك.أبِيتُبتْوحيثماأذهبذهبتحيثمالأنهعنك

أ.وبينلثبينىيفصلالمرتانما...أدفنوهناكأموتمت

.جوعفيتعيشانوكانتا،لحمبيتالىمعهاوراعوثنعميعادتهكذا

منوراءسنابلوالتقطالحقلالىأذهبدعينىلنعيالموآبيةراعوثفقالتأ

،الناسلأفقر،القديمةالتقاليدوفق،مسموحأذلكوكان،،عينيهفينعمةأجد
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يملكهالذكطالحقلالىفذهبت،ذلكعلراعوثوأقدمت.ارضأيملكونلائمن

خدَمَهُ،عنهاصأل،حقلهفيالسنابلتجمعغريبةامرأةبوعزرأهاوحين.بوعز

بوعزاليهافتوجه.حماتهامعموأبمنجاءتموأبيةأنهافقطاجابواال!ين

أبافيتركتحتىرجلكموتبعدبح!لكمافعل!تبكلأخبرثقد)ننى):تاللأ

عملكعوهيكافىه.قبلمنتعرفيهلمصعبالىوصتمولدلثوارضواملث

لمحتتحتميلكيجئتالذياساثيلالةعؤعدمنكاملأأجركوليكن

بل،فحبحقلهفيالسنابلبجمعلراعوثيسمحلمبوعزانا.جناحيه

الحصادأثناءالسنابلتجمعراعوثصارتهكذا.لديهالعاملينمعوأطعمها

حماكا.لتطعِم

لناقربةذابوعزااليى:لراعوثنعميقالت،الحصادانتهىوحين

والبيوتدهقفاغتسلي.الليلةالشعيربيدريذريهاهو.فتياتهمعكنتالذي

.والربا!لمنيفرغحتىالرجلعندتعرفيلاولكنالبيدرالىوانزلمطثيابلث

رج!ناحيةواكشفيوادخلفيهيضطجعالذيالمكانفاعْلياضطجعومتى

وكدما.حماتهاتوجيهاتراعرثونفذت،.تعملينبمايخبرفيوهووا!طجي

أنا):فقالت"،أنتمن5فسألها،امراةرجليهعندوجد،ليلأبوعزاصتيقظ

،.وليلأنكأَمَتكعلئولكذيلفابسط.أمَتكراعوث

أخرقريمث،الأخيخاب-وفيالأخكان،القديمة6ليلاصرلحاداتوفقأ

وكان،أرملتهيتزوجبأن،أطفالأينجبأندونأخوهمات)ذا،-ملزَمأ

اسمه.ينطفىءلالكي،الميتأطفالئعتبَرونذلكبعديولدونالذينالأطفال

فياما.منهايقزبأندونبيتهاالىراعوثبوعزأرسل!اللبلةتلكفي

لياشزلتهاقدعلونامرأةالموأبيةراعوثأ:وأعلنشهودافاستدعىالتالياليوم

بابومنأخوتهبينمناقياسمينقرضولاميىاثهعلىالميتاسملأقيمامرأة

المرأةعرهفليجعل.شهودنحنوافيخ...العبجميعفقال...مكانه

التوراةبموجب)".اصائيلبيتئتااللتينوكليثةكراحيلبيتكالىالداخلة

لثمعبكوالديبجلكانالذييعقوبالكبيرللابزوجتينوليئةراحيلكانت

.(اصراثيل)

عوليد.اسموهابنأوولدتلبوعززوجةراعرثأصبحت،ذلكبعد
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المؤلفجعلهكذا.Cداؤودولدبىويىولدعوببد5:بكلماتالكتابيت!هي

.داؤودللملكجديراعوث

-فيتتضمنكانت،الأولىللوهلةمتواضعةتبدوالق،القصةهذهان

مؤلفبهايتهديالتىالرئييةالفكرةفماهي.كبيزجداليةشحت-الواتع

؟راعوثكتاب

تاطموحهالواضحمن،لبطلتهالأجنبيالأصلعلالكاتبيركزحين

العائلةعلىولفةخطرأالأجياتالناءتكونانحتميأليسانهنبيان

شعبأوباصرائيلالهأبيهوهيعزفنلانساءالأجنبياتبينيوجدوأنه،الاصرائيية

ئقةيستاهلنتجعلمنللرجةوفاضلأتماملوكأوشلكنبل،فحسبلهن

هويهوهأوليى.ذاتهعؤومباركةالشعبوتعاطفالاصرائيلنمنأقرباثهن

من!يولدالذيالملك،لداؤودجدةراعوثالأجنبيةتصبحأنمسبقأحددالذي

المقبل3،الممسوح)نسله

منشؤهاالواضحفمن،للكتابالأصاصيةالفكرةهيهذ.كانتو)ذا

اتخذهاوالتىفبهاضفقةلاال!الاجراءاتضداحتجاجأذلككانلقد.المتأخر

أورضيم،وأنبياءكهةبينتحصباا!زالجزءذلكأي،وأنصارهماونحمياعزرا

العناصرمن-الامكان-قدرا!رائيلتطهيرهدتأعينهمنصبوضعواالذين

فيذلكلكلالعدةأعدوالقد.الوثنيةعدوىعليهاتجلبأنيمكنال!الدخيلة

الأرثوذكيين،لكافةتينةارتكازنقطةذلكبعدأصبحالذيالمقدصالكتاب

اتخاذقبل،أنهنحمياكتابمؤلفويروي.اليهمايتندونلد!مأصبحفلقد

آذانفيموصىسفرفيقُرىء1،أطفالهنبعالأنجبياتالزوجاتبطردالقرار

نح)،الأبدالىاللهجماعةفيلايدخلوموآبيأعمونياانفيهمكتولأووجدالثب

الجيلحتى5:ذلكعلزيذفقد(موصىسفر)التثنيةكتابفي(ما(.ا:13

أنويبدو(.23:3تث)"الأبدالىيهوهجماعةفيأحدمنهميدخللاالعاشر

شجاعأ.اتانأكانالسنواتتلكفيكتابه(صدرالذيراعوثكتابمؤلف

زوجاكمطردفييركبوالمالذينأولثكيصفينحمياكانكيفنذكرفنحن

اتخاذعنلايتورعونالسلطةبزمامالمسكونالأرثوذكسكانوكيف،الأجنبيات

الثعب.علسيطرتهملإبقاءاجراءأي
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"ية.ليبىك!ي

الاثنى،الصغارالأنبياءاكتُبعدادفييدخليونانالنبيكتابأنرغم

الذيالأديمااللوننفسالىيتميوالمضمونالأسلوبحيثمن،ف!نه،عر

.راعوثكتابض!نهيندرج

وُجدتشخصيةأنهويبدو،أمتايينيونانهوللكتابالأساصىالبطل

عهدفياصرائيلمملكةفيعاشكنبييذكر.الثافيالملوكفكتاب.بالفعل،تاريخيأ

الأولوالنصفالتاسعالقرننهايةفيأي،الثافيويربعاموكوأشعوأحازالملوك

وخصو!أ،جيرانُهاا!رائيلعليهجمكانالفزةتلكفي.الثامنالقرنمن

ومنبل،دمقهجومصدمنفقطلي!يربحامتمكنوقد.دثقملوك

أسطرعدةالنصزالمؤرخحثر،الصددوبهذا.المعاكسالهجومالىالانتقال

مدخلمناصائيلتخمردأأنهوعنيربعامعنلنايرويأنفبعد.يونانحول

الذياصائيلالهيهوهكلامحسب5:المؤرخيضيف،،العربةبحرالىحماة

:14مل)2،حافرجتمنالذكطالنىأمتايبنيونانعبدهيدعنبهتكلم

.)25

.التوراةفيالنبيلهذاذكرلاذلكوماعدا

قمقائلأأمتايبنيونانالىعؤقولوصار5:ببارةيونانكتابيبدا

ومن".أماميشرهمصعدقدلأنهعليهاونادِالعظيمةالمدينةنينوىالىاذهب

:نينوىسكانبهيثرأنيونانعلىيتوجبكانالذيمايتضحاللاحقالرد

يومأ.أربعينبعدالعظيمةالمدينةهذهتدميرينويعؤبأناعلامهمعليهكان

ذاهبةصفينةويركبيافاميناءالىيذهب،يهوهأمرتنفيذمنبدلأ،يونانلكن

لقد.اسبانيافيتر!ثيثىمدينةالى،تمامأالمعاكسالانجاهفيبل،نينوىالىليى

لاحقأ(،يتضحالهربسببالكن،يهوهوجهمن5هاربأذلكبونانفعل

راحسفينتهممعالموتمنوخوفاً.البحرفيعظيماأنؤالغاضبعوهفأرسل

الآلهةليدلهمقرعةألقوا،بثيءذلكئفِدلموحين،لإلههكلأيصلونالملاحود

فورأاعزفالذي،يونانعلىالقرعةفوتعت،المصيبةهذهحلولفيالسببمن

البحرفيسكنالبحرفي؟اطرحوفيخذاِلر):بنفسهواقزحليهوهطاعتهبعدم

هذاعلىالأموروجرت،.عليكمالحظيمالنوءهذابسببيأنهعالملأن!عنكم
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فييموتيونانياعلمعؤلكن.العاصفةفهدأتالبحرفييونانوألقيالنحو

جوتفييونانفكان.يونانليبتلععطماحوتأفأعدعؤوأما5:البحرعمق

...الحوتجوتمنالههعؤالىيونانفصل.لياليوثلثأيامثلثةالحرت

01(.،2:1"17:)1البر"الىيونانفقذفالحوتعرهوامر

يوفانفوصلها،نينوىالىبال!هابجديدمنيونانعوهأمر،ذلكبحد

يوممسيرةالمدينةيدخليونانفابتدا.ايامثلثةمسيرةللهعظيمةمدينة،وهي

وناثواباللهنينوىأهلفأمن.نينوىتنقبيومأأربعينبعدوقالوناثىواحد

تذقلاا:أمرأوأصدرذاتهاليءنبنوىملكوفعلمسوحأ".ولبصوابصوم

وليتنط.ماةلربولاترغلا.ضئأالننمولاالبقرولاالبهاثمولاالناس

طريقهعنواحدكلويرجعوالدةاللهالىويصرخواوالبهائمالناسبمسوح

غضبهحموعنويرجعويندميعوداللهلعل.أيدعمفيالذيالظلموعنالرديئة

رجعواانهممأعمالهاللهرأىفلما05الملكأمرنينوىصكانونفذ،.كلكفلا

يصنحه،فلمبهميمنعهانتكلمالذيالرعلاللهندمالرديئةطريقهمعن

(.الثالث)الاصحاح

لأنالههيعنفأنتجرألابل،،فاغتاظشديدأغمايونانذلكغئماولكن

بعدكنثاذكلاميهذااليىياعوهأ.5:نينوى)بادةحولكلامهئمنلمالأخيى

رؤوتالهأنكعلمتلأفيترضيث!الىالهربالىبالرتلذلك.أرضىفي

عنكث!فالإلهلأنذلك،.الرعلونادمالرحمةوكثيرالغضببطيءورحيم

نظرفييونانيبدوصوفوالآن،صليمةبقيتنينوى:الذاتمعانسجامعدم

خذ5:الالهالىيطلبانهلدرجةسخطهأثارماوهذا،كذابأونبيأدجالأالناس

".بالصواباغتظتهليهوهفقال.حياقيمنخيرموقيلأنمنىنفسي

لنفهوصنعالمدينةشرقيجلسو"ومغتاظأمنزعجأالمدينةمنيونانخرح

يأمللازالكانأنهيبدو.المدينةفييحدثماذايرىحتى...وجلسمظلةهناك

فأنبت،اخرنحوعلىتصرفيهوهلكن.الوثنيينويبيدبوعدهيهوهيفيأن

ففرح.غمهمنيخلصهلكيرأيهعلىظلألتكونيونانفوقفارتفعتيقطينة"

لأجلالنبتةهذهأنبتهالالأني!ثم،.عظيمافرحأاليقطينةأجلمنيونان

الغدفيالفجرطلوععنددودةاللهاعد":الهدفهذاجانبالىأخرهدت
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حارةضرقيةرمجأ"الالهارسلالث!صىطلوعوكد"،نيبستاليقطينةضربت

يوناناللهنقال...الموتلنفسهنطلبفدبليونانرأسعلالثحىفضربت

حتىبالصواباغتظت5:يونانفاعزت،،ايقينةلأجلبالصواباغتظتهل

التىرببتهاولافيهاتتعبلمالقايقطيةعلأشفقتأنتعؤفقال1،،ابوت

يوجدال!العظيمةنينوىعلأناأشفقأفلا.هلكتليلهوبنتكانتليلهبنت

وبهائمشافممنيمينهميعرفونلاالذينالناسمنربوةعرةاثنقمنأكئرفيها

مفاجىء.نحوعليونانقصةتنقطعالكلماتبهذه،.كئير

النبوية.الكتبقوامضمنجدأ،الفتيةاالكتبمنواحديونانكتابان

عزرا)صلاحاتبعدوحتىالأصربعدؤضِعقدأنهبتةيؤكدوناتوراةونقاد

الأرامي.المثاذاتالكلماتمنالكثيرويخهامتاخرةالكتابفلنة.ونحميا

بعدلابل،الفارصيةالسيطرةمرحلةفياليهوذينلدىانتثرتالأراميةواللغة

زمنمنذمهذمةفيهنينوىكانتعمرزعاضالمؤلفأنالواضحمن.ذلك

الأصاطير.فيموجودةكمدينةعنهاشحدثوهو612(،بعد)ايبعيد

النبيشخصيةالىلحاجتهنظرأ،لكتابهبطلأيونانالمؤلفُجعللقد

كمدينةالذاكرةفيبقيتلأنهانيوىواختار،3الاسوىمنهيبقَلمالذىالقديم

أما.اصراثيلتاربخفيمميتأدورألعبتالقالدولة،اشوركعاصمة،كببروثنية

الإلهامرعلبناءلفظهثميونانابتلعالذي،الكبيرالحوت"فيهبما،تبقىما

ليومالإلهأعدهاالقالعجيبةاليقطيةوحكايةنيوىفييونانتبشيرقصةوكذلك

يبتيهكانالذيالهدفماهوولكن.المؤلفقبلمنواضحاخلاقكله،واحد

ائمخئقة؟الحكايةهذهفيتمريرهايريدكانال!الفكرةماهي3المؤلفهذا

هذاالىفقطليىموجهاكانيونانيهوهلقنهالذيالدرسأنالجليمن

أولئكوخا!ة،محاصريهبهيخصالكتابمؤلفكانبل،القديمالنبي

داخلالوثنيةضدصراعهمفي،كانواالذينالمتعصبينيهوهأتباعمنالأرثرذكس

هذاأنيرونكانواولأنهم،الوثقالحالمكلبحقدهميشملون،ذاتهااسرائبل

بانزعاجيتساءلونكانوا(،مرارأالأنياءويَعِدوعدكا)يهوهيدعلىيموتلاالعالم

كيربحلةبطلهيصوريونانكابمؤلفأنعثأوي!؟،.متىالىا:وصخط

الميةالنبتةعلىيونانأشفقلقد:نبيهعلالقاييحكمهعوهفمفيويضعلائقة
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فيراغبأنهويصدقبالإلهالسوءيظنانلهفكيف،رباهامنهوليىالتى

نينوىسكانعليثقلنعؤبأنالظنيوفاناصتطاعكيف؟رائحةمدينة)زالة

بهائمهمأوحتىالأبرياءوأطفالهمالسيئةالطريقعنرجعواالذين

مصيبةانزلاذاوحتى،صبورأ،رحومأ؟خئرأعؤيبدويونانكتابفي

وشفقبل،،الم!!لرضحبه"منفقطلشالموقفهذايقفوهو.لذلكيأصف

نأيريدممفهو،العكسعلبل،أبدأموكميتمنىلاوهو،الوثنيينعل

ف!نهولذلك.الحياةقيدعلويبقواضريرةباعمالالمامعنويتوقفوايندموا

الوثنِنعوثةعلبتبشيريساعدلكينينوىالىنيه-كؤارسللقد.يتحملهم

الوثيونيلجأأنانتظارعدم:اصراثيليكلعلواجبأذلكأَوَلي!.الصوابالى

منالتلامبينالوثنِننطردعدم،اتجذابهمبل،الحقيقيالإلهعنبحثهمفياليه

وثمأ.دينأضيذِشعودالىنخولهمعلالعملبلاصرثيلمجتمع

الذينوللأن!اءأورضليملكهنةصارخأتحديأيونانكتابكانلقد

،المجاور.الأقواممنعيطهاعناصراثيلعزلالىسعواللذيناي،يدعمونهم

سلطتهمعلوللضاظالثععبعلسيطرش!لإبقاءوصيلةأفضلذلكمقبرين

ومداخيلهم.

،راعوثوكتابيونانكتابمثلأدبيةأعالظهوركان،ذاتهالوقتفي

عؤ،ثيانةتطورفيجديدطوربحلولايذانأ،البابليالأصربحداليهوذينلدى

حولالثافياشعي!اأفكاران.التثيرالىالنزعةالديانةهنهفيتشتدبدأتفقد

الوثنيةظلامفيالمتخبطةالعوبالىتحملأنوهي)لإسراثيلالتاريخيةالرسالة

اللاهوتقوامفيهامأجزءأأصبحت(بيهوهالايماننور،الحقيقىالايماننور

كتاب)دخالالممكنمنانهالأرثوذكسيونفيعتبرمعينزمنيمروصوف.اليهودي

المقدص.الكتابقوامفييونانابخيوكتابراعوث

ف!ن،القديمالعهدقانونفيدخلآخرادبعملوهو،أيوبكتابأما

.تمقدأأكزحكايته

مبامعةكلتبفىأالوبكلتب

تبجيلفيمهامهمأهم)حدىيرونالقديمالمهدكتبوعررومؤلفوكان
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فيالمقاطعمنوالكثير.الأخرىالآلهةعبا!ةضدالنضالفيعادتهوحمايةعؤ

.الأخرىالدياناتوأ-لباععؤانصاربينالمباضرالجدلطابعمجملالكفتلك

ضد،عؤأعداءمنآخرنوعضدجدلأالقديمالعهدأعمالفيأجانأنجدلكننا

!فات(بيشككونأو)ينفونكانواالذينالحرالفكرأصحابواتثلألمين

حتىأووالرَحمةوالعدالةوالحكمةالاملةوالدرايةالكليالجبروت:الأساسيةعؤ

الأنكارهنهعنالتعبيربأنللاعتقادأصولدينا.ك!لهوجودهحقيقةمجرد

كنابيةأعمالتأليفيتمكانوأفه،فقطضفاهأليىيجريكانوالهرطقيةالانقاقية

قوامفييدخلىإنقبل،الأوليبثكلهأيوبكابهوعالAاتلكوأحد.أيضأ

الىيعود،فيهاثضمنةوالأفكارلقهحيثمن،الكتابهذا.القديمالعهد

الخامىالقرنمنأبكرليىمك!توب-الأكلبعل-وهو،الأصرمابعدمرحلة

الميلاد.تبل

الأولوالاصحاحان،)صحاحأ42أيوبكتل!يتضمن،الحاليمكله

كرعدمضلالذي،الكتابفمؤلف.المدخليثبهمايثكلانوالئافي

عؤ:السماويالملكبلاطفي،ال!ماءفي،الحضورأيام5أحدلنايصف،اصمه

فيأيضأالثيطانوجاءعؤأماميمثلوااللهبنوجاءأنهيومذات"وكان

من:وقالعؤالثيطانفأجاب؟جئتأينمنللث!يطانعؤضال.وصطهم

ابرب.عبديعلنلبكجعلتهلقالنجها،النشيومنالأرضفيالجولان

الر.عنويحيداللهيكيومتيمكاملرجل.الأرضفيمثلهيىلأنه

يديهأعمالباركتَ....اللهأيوبتتىمجانأهلوقالعؤالثيطانفأجاب

4;مالةكلومسالآنيدكابطولكن.الأرضفيمواثيهفانثرت uوجهكفي

لياوتقوا.أيوب)يمانأنفكزالىالإلهالشيطانيرثد،هكذا،.عليكمجدف

عبدهتعريضعلعؤيوافقالث!يطانمنوب!يعاز.أبدأالاغراضمنخالِن

المصلأيبمنعلدأالتيبالرجليُننرلأنلليطانفيمح،قاصلامتحافيالوفي

بمرضج!مهكلويصل!أبناؤومموتثرونهكلأيوببففدهكذا.المربعة

جرىمماموضهعنعبربل،بكلمةولوالإلهيدِنلمأيوبلكن.القرحهركيف

12(.:)1مباركأ،عؤاصمفليكنأخذهـصؤأعطىعؤ5:بجملةله

وصوفر،وبلتدأليفاز،اثلائةالقدامىأصدقاؤأيوبالىيأقذلكبعد
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زمنأويقوابهامرالقالخطوبهولمنفارتعبوا،موا!اكمعنلهيعبروالكي

فييبداوبذلك،اولأالكلامأيوبيبدأ.كلامبأيالتلفظعنعاجزينطويلأ

من)لأيوبكاملتغيرذاتهالوقتفيمجريكاالكتابمنالأصاصيالجزءالحقيقة

عدالةلعدمسخطهعنأيوبيعبرمداخلاتبضعفي(.42:6حتىا:3

الالهأامامبثيءيذنبلمفهو،المعاناةهذهكلأيوباستحقماذالأجل:يهوه

مكانكلزفالناص.حولهمنمايجريعلعينيهيفتحلأيوبمايجريلكن

بذلك.يمحهـصؤ،والرالظلميودمكانكلوفييعانون

علواعتراضاكبم،الإلهعنالمدافعيندورعاتقهمعلأيوبأصدقاءيأخذ

بينفليانقاصأوتكلالكتابمنالأساسيالجزءلعلالمحذبهذااقوال

مابعدمرحلةفيوضعهاكانكما،اليهوذيةالديانةفيالأرئوذكشةالنظريةأنصار

.بأيوبئمليننقادهاوبين،الأصر

كليالإله:عؤعنحقيقيدفاعهيأيوباصدقاءمداخلاتان

.الدوامعلوعقضكبلاعادلوهو،العالمويدبرخلقالذيوهو،الجبروت

البارأميتسلطالحقيبنضمنألعل):كمُسَفمةالموضوعةهذهيقدمونوهم

)نه.ترددبلا،أعمالهعلكلأمجازيفيهوه17(،:)34،تدبالكبير

7(،:)36،فيرنفعونأبدأالكرييعليجلسهمالملوكمعاوالبررةيكافىء

الثريرفعظَمة.الأحيانبحضفيفوريألي!العقابلكن.الأضرارويحاقب

.باكرأومموت23(،:)15العيشلقمةعنبحثأيت!كعوهوتزولانوثروته

يزضونوايعانونسوف)أوiفانجيدنحوعلجاتههوأشاذاوحق

."الفقراء

ملفقي"يسميهماستحياءوبلا،نقطة)ثرنقطةمجادلتهحججيردأيوب)ن

ثيءلا؟أعالهعللكلالعادلةالمجازاةأبنلأنه4باطلينأطباء5و،الكذب

والأصوء22(.:)9سواءحذعلالريروالكامليفنىفالاله.القبيلهذامن

البوارليومانه):برعايته،يحيطهموالأثرارالكفرةبوضوحيؤازرأنهذلكمن

طويلةحياةيعيقالمتجاوزان350(:)21"يقادونالسخطليومالشريرئمسَك

علىكيدةعلامةالقدمفييُعتبَرماكانوهو)كثيىةفريةهـلزكوالطمأنينةالزاءفي

ذلكغضونوفي14(.-7:)21وسلأسريعأموتأويموتا(الإلهرضى
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ناننتفعوماذانبدهحتىالقدبرهومن5:الإلهعنالأثرارهؤلاءيقول

ضتىبذوقونالإلهكابونالذينالأبرياءأنحينزهذا15(،:)21،الت!سنا.

اناصالوجعمنا:الأضراريدعلويمونونالجوعمنويعانونالذلصنوف

12(.:)24"الظلمالىيةلاواللهتعيثالجرحىونف!يئنون

أولادمنلذلكسينتقميهوهبأنمجاديهتفسيرعلىاطلاقأموافقكيروأيوب

بيتهفيمرتههيفما...فيعلمنفهليجاز..لبنيهاثمهبخزنالله5:الرير

21(.-91:)21شهور.،عددتعينوتدبعده

ايوبعنكريبةالأبديوالثوابالآخرةالحياةموضوعةف!ن،نرىكما

نهاية،ضيءكلكايةهوالموتبانمقتغفأيوب.أيضأالمجادليناصدقائهوعن

الانان.ويبلفيموتالرجلأماا:أملكلوكايةلابل،والأحزانالمرة

لاحتىيستيقظونلا.يقومولايضطجعوالانسان...هوفأينالروحيسلم

12(.،01:)14،نومهممنينتبهونولاالمواتتبقى

لأجلالالهقبلمنتُتخدَمقدالمعاناةأنفكرةفيبفؤيثككأيوب)ن

الإله،علأيضأيتوقف،المطافأخرفي،الأنانفسلوك.البررةامتحان

نأيجبولالتالي16(:)12"والمفلالمملله.والفهمالعزكدهاالذي

.الأنسانامنحانسينتهيالاممبقأالإلهيعرف

الديننقادمايوتهاكثيرأ،أخرىحجةالىايوبيلجأوأيخرأ

شيءفيالانساناخطا)ذاحتى:القدامىالنقاديستخدمهاكانكا،المعاصرون

يتهمهأن-الحالةهذهفي-بمكانالعدالةمنليىف!نه،الضعيفةطيعتهبحكمما

عملترذلاناتظلمأنعندكأخنَا:الههخلقهكايكونفالانان.الإله

3(.:)01الأثرار،مثورةعلولرقيديك

وأصدتلألهايوببينالنقاشيختهي،وصناالذيأيوبكتابنصفي

بازألكرنهأيوبمجاوبئعنالثلاتالرجالهؤلا.فكثا:المؤلفقبلمنبكلمات

.أيوب)قناعمنيتمك!نوالمالأرثوذكسانبمعتىا(؟:)32،نفهعيقفي

بخطابالعاصفةعنويتكلملمؤازرتهمذاتهالإلهيأقيمفاجىءنحوعللكن

4-38الاصحاحات)أيوبضدطول I،)وحيدةفكرةفيفحواهشلخص

بل"الحالمفيالرجطرةيخرولاالثرتجا.صلوكهأبدألايبررجؤ:المدلول
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الانسانأنليبرهن،كثيربكلاموحكمتهجبروتهيمجد-ذلكعن-عوضأهو

علالحكمفيحقأيملكلاأنهلحدحكيموغيرلحدوضعيفلحدصغيربهمقارنأ

يعترفللألهرؤيتهبعدوفقط32(.:)93لهاادانتهعنناهيك،الالهأفعال

قدالأذنبمع....أفهملمبمانطقتُتد):التويةكلماتويرلدبهزيمتهيهوه

:I)2،الرمادوالترابزfxواأرفضلذلك.عينىرأتكوالآنعنكسحت

3-)6.

تضاعفبزؤالتائبايربيكافىءيهوه:تصيربخاتمةأيربكتابينتهي

أخرىصنة014ويعيقجددويناتأبناءلهوئوتد،منهأُيخذتالتىالزوةتلك

.(42)الاصحاح،الأبامضبان5،مديدةشيخوخةبعدوكلوت

هووهذا.الحقعلىالقوةانتصارحقألكنه.يهوهانتصر،وهكذا

،ايوبكتابقارىءالقديماليهوذياليهيتوص!لألايمكنماكانالذيالاصتنتاج

لذلكالحاصةالحيلاليةفالتجربة.النقاضمجرىويتابعبانتباهيقرؤهكاناذا

الناسدنياففي)جمادليهمعوليىايوبمعالحقبانتقنعهكانتالفرداليهوذي

بحسبالمجازاةوعلالعادلالإلهيالتدبرعلمؤشراتأيةبالفعلتوجدلا

الذينأولثكجانبالىالحقودأن(،للاشراروالعقابللبررةالمكافأة:الأفعال

.،النمسنا.أننتفعوماذانعبدهحنىالفدبرهومنا:الكتابهذافيبفولون

بذورقارئيهنفوسفييزرعأنيجبكانمجهولكاتبألفهالذيالكتابهذاان

القدامىيهؤديانةانصار،بالطبع،ذلكفهموقد.الايمانوعدمالثكك

التثذيب""لالأثبمالعملهذافعرضرا،المجربةالقديمةالطريقةالىفلجأوا

الضروركط.

الاكاماتلمنطقالضاكطةالقؤبتلكالشعورمنالتخفيفيتوجبكان

علالاض!افاتمنعد!ادخالتمالنرضولهذا.هالالبحقأيوبيطلقهاالتى

23(-01،13-8:)27الأعدادتشكل،فثلأ.أيوبمداخلات

بؤكدوفيها.الباحثينمنالساحقةا!زيةرأيحسب،النرعهذامناضافة

كلفيأنهمع،الالهقبلمنعيرحسابينتظر.الريرانغرةحينعلأيوب

معاقبةانحولالرسميةالديانةموضوعبحزمكاجمالأخرىالكتابفقرات

فِيالثلالةأصدقاهلهأراءَمعيلتقيالذيايوبولكن.حياتهأثناءحتميةالثربر
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ئعتبركذلك.هراءكلامهملأناللوم،حينبعد،عليهميلقي،المذكورالمقطع

.أخرىفقراتوكذلكلاحقة)ضافةها22(:)21و(16:)21العددينأن

تحملهالذيوالكافرالجورألطابعيثلمواأنالورعونالمحررونصهكذا

اعزىمؤقتضعفجمردوكأنهاعؤعدالةزشكوكهيقدمواوأنايوبأحاديث

نموذجأ،بالذاتهكذا.الإلهلهفغفروتابتجاوزهلكنه،المعذبالانانهذا

الميحية-والىاتأخزاليهوذيةالديانةالىايوبصورةدخلت،والتقرىللورع

المقدصة.الأنحارتانونضمنأيوبكتابوأُلرج

دخلتالقالقديمالحرالتفكيرأثارمنأخرأثرأ،الجامعة"كتابلثكل

اسمليس،الجامعةهو.ايوبلكتابنحومماْلعل،القديمالعهدقوامضمن

النصمنالأولىالعبارةفيالوارثة"كوهوليتاالعبريةالكلمةترجمةبل،علم

الكلمةهذوتعق6،أورشيمفيالملكداؤودابنالجامعة)كلام:الأسلي

معبرأحولهتحلقواالذينالمتمعيئالىيتوجهفالحكيم،.الداعة5"،المثر"

وغال!ها.الإنسانح!اةمثزىوحولوالعالمالإلهحولأفكار.عن

نأيعنىمما،صليمانصىأورضيمزملكأيصبحلمداؤودأبناءكلبين

نصتحليلولكن.سليمانالقديمالاصر!الملكانهعلنفهيقدمالمؤلف

أدبياتؤالأصفارأخرمنهوالعملهذاأنعن،ثكبلا،يكث!فالكتاب

صاحبوأفكار.الميلادقبلالثالثالقرنقبلليسكتبقدوأنهالقديمالعهد

بعضيكررانهلابل،أيوبكتابمؤلفاراءمعكبيرحدالىتتطابقالكتاب

وأيo-6:3جا(1:12أىو5:41جا:ثلأ)تقريبأحرنيأالمقاطع

3:11-13).

يجابهأيوبلكتابالمجهولالمؤلفمثلمثله،الجامحةكتابمؤلفان

أبضأوافعبة،فهوزاويةمنالنقليديةعرهنبريرفلسفةويشقدبالواقعاللوغماتية

النظامحولالانسانيةالمفاهيممعيحتعلامماالكثيرالناسدنيافياكتثف

مثليصيبهمصديقونيوجدأن.الأرضعلىئحرىباطليوجدأ:والعدالة

أيضأهذاانفقلت.الصديقينعملمثليصيبه!أثراريوجدوالأثرارعكل

وقدبرهفييبيدباريكونتد.بُطليأيامفيالكلرأيتقد145(،:)8،باطل
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جمغيمىآخرعظيموئرظلموهنالك15(.:)7،ضرهفييطولضريريكون

للصديقواحدةحادثة.للكلماعلالكل":الموتوهو،القدربنفىالأحياء

كالصالح.يذبحلاوللذىللذابح.وللنجىوللطاهرللمالحوللثرير

الشمس،تحتماكيلكلأشرهذا.الحلفيخافكالذيالحالف.الخاطىء

3 - 2 : -.)iالمؤلفيصوغهاالتىالفكرةهي-تلكهذاكلفيمغزىلا

الموتبعدلأنهاكبيرةثروةلاقتناءداعيفلا،1الأباطيلباطلا:مرارأويرددها

الغموكثرةالحكمةكزةفيلأنا:الانانيةللحكمةمغزىولاأخرالىتؤول

نابفكرةأنفسنانعزيأنيجدرولا...(،18:)1"حزنأيزيدعلمايزيدالذي

ولاللحكيمذكرلبىلأنه5،موتهبعدللحكيمستبقى-ا،قل-علذكرىثمة

16(.:)2"ئن!ىالكل.الآيةا،يامكذازمانمنذك!ا.الأبدالىللجاهل

ينتظرناحسنألاشيءالذيالحدذلكهو"،الجامعةالبالنسبة،الموت

لأن.الميتالأسدمنخيرَالحيالكلبفانرجاةيوجدالأحياءلكللا:خلفه

بعدأجرلهموي!ثيئأيعلمونفلاالموقأما.سيموتونأضهميعلمونالأحياء

5(.-4:)9"نُيذكرهملأن

اخق"بكلماتالإلهمنللانانالحاطنيالموقفعن،الجامعة5يعبر

عللهالالهعقابيخثىأنالانسانعلىأنيعنىهذافهل7(.:)5،الله

فالكلاتب.المتبعدلمنذلك)ن؟وورعهتقوا.الانسانفييقدرالإلهوأن؟ذنوبه

كثيرأبارأتكنلاا:بتهكمنصيحةلقارئهيقدم16(:)7الفقرات)حدىفي

فيالتوىقلياتقا.الاحزاممنالقلييبيوهو16بزياهةحكطتكنولا

فيالله"لأنوذلك2(،-ا:)5واننورالصلواتما.اي،الأيامتلك

!كلنالرحوهذا،المؤلفموتنهسرح-هكذا،الأرضعلوانتالسمرات

منبكثيرأرفعالالهوكرنبكثيركبروالإلهالانانبينالمسافةكونفقطيعنىأن

دنيافيوعدلأنظامأيقيمانومنيعاقبهأوولكافئه)نانكلسلوكيتابعأن

تحتبحرىالقالمظالمكلورأيترجعتثم):الربينهميسودلذلك.الناص

لقدا(.:)4قهراظالميميدومنلهممعزولاالمظلوميندموعفهوذاالث!ص!

ف،الإلهانه:الاجتماعيالظلمهذافيالمذنب،خوفبلا،ايوبصس

9)،منفاذاًهويكنلموان.قضاتهاوجوهيضثي.الريرليدمُسفمةالأرضا
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لكن،.القبيلهذامنكافرأنصريحأنجدفاننا،،الجامعة"لدىأما24(،:

منبهيمتازبما،المتككلهذايجبكان،منطقا5:بحقلودسأ.لاحظكما

(.،)َملحدأيكونأن،الحياةوفهمالعالمتق!لفيطريقة

كتابفيكثيرةمتناتضاتهنالكثمة،أيوبمداخلاتفيكما

الديي،التككمنهاينزوالتيأوردنلماالتىالأقوالجانبف!لى.،الجامعةأ

فمثلا:.معناهاحيثتمامأمنمعاكسةناكيداتالكتابهذافينجدانيمكن

الإلهسيجلب:أو،(13-12:)8للثريرخيريكونولاللاتقياءخيرصيكون

..ذلكوغير،2(:)11الدينونةإلىالناسجمغ

الأرثوذكس.المحررينأيديبينمرْقدأيضأالجامعةكتابأنفيلاضك

أثارتظهرأنه(الكتابهذاحولمفصلأضرحأألفالذي)لودسأ.يعتبر

فيه،الهرطتى"الطابعمنيخففواأنحاولوا،الأقلعل،عررينثلاثةلأيدي

اللاهوتيينمدارسمختلفبينطويلةنقاضاتولعد،لذلكونظرأ.ومحيدو.

ضمن(يهوهلكتاببالنسبةالأمروكذلك)الجامعةكتابادخالتقرر،ايهود

فيالتفكيرحريةعلىيثهداناللذينالأثرينهذينف!نذاتهالوقتفي.القانون

مرحلةفييهوهديانةدخلتهالذياكازقذلكعنبجلاءيكشفان،القديمالزمن

الإلهمجازاةمبدأوهيألا،فيهاالأصاسيةالدوغمةلفلنظرأ،الأصربعدما

،المأزقهذامنالمخرجؤجدكيفأما.أفعالهحسب،الجاةأثناءانانلكل

.دايالكتابوهوألاالقديمالعهدفيكتابأخرلنايرويهمافذلك

LodsI.66.انظر)55( ecclesiaste et la philosophie greque.,.P,0918 P
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!!فؤكا!!ةالمصْ

اثمالى.5كتي.ا!ابةىلثو!هأكلك!ا!

عند،الميلادقبلالخاصالقرنفيالفارسيةالدولةضعفنقاطتكئفت

الننيةالمدنلإخضاعبمحاولةالأولداريوشتامفقد.اليوناقبالعالماصطدامها

ذلكومنذ.094عامماراثونمعركةفيبالهزبمةئنىلكنه،البلقانيةاليونانفي

يقاربماامتدتالق،الطويلة،الفارسية-اليوفانيةالحروبحقبةبداتالحن

بالنسبةخاصة،معظمهافي،الحروبتلكوكانت.الزمانمنفرننصف

انتقلواواليونانالمقدونِننف!ن،الرابعالقرنمنالثافيالنصففياما.للفرس

الأخيرالأخمينىجيوضتحتملفلم.الفارصيةالدولةضدالهجومالىبأنفسهم

الاصكندرجيش!ربات،نحتلفةأقوامأبناءمنالمكونة،قضمانالثالثداريوش

فتلالميلادتبل033عامفي.بكثيروتد!يبأتنيماأفضلجث!وهو،المقدوفي

ولاته،احد،بي!يدعل،الوسطىآسياالىهروبهأثناءالثالثداريوشالملك

لمملكه.ورلثأالاسكندرفأصبح

الإيوفيالبحرمن:الأصقاعضاسةالمقلوفيالاصكنلرا%اطوريةكانت

الهاهللة،الدولةهذهولكن.فزوينبحرحتىليبياصحراءومنالندحوضحتى

منلكثيرقسرىمميععنعارةكانت،المدفزالفارصيةالمملكةمثلمئلها

نعمرأنبوسهاوملاان،ففطالسكريةالقؤعليقوم،والثعوبالبلدان

انثطارهاحصل323(،)عامالاسكلرموتمنعامأ02فبعد.طويلأ

القالةعليهااليدوضع،ستلةثولعدةأنقاضهاعلولأتالنهائي
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بطليموصممرفيسلطتهوطد،هكذا.البهوالمقربونللاسكدرالعسكريون

عوريافيتكونتبينما،اللاغ!نسلالةنأتوعنه،ملكأنفهوأعلنلاغ

كانتالذي،نيكاتورسلوقىوهو،الاصكدرقالةمنآخرعسكريقاثدمملكة

بينلهالانهايةحروب3تجروكانت.افدحتىسوريامنالبدايةفيتمتدأملاكه

منينتزعلأنيسسكلكانجث،همورثتهمبينثمومنالاسكندروَزثة

جارينبينعصورةنفسهاالصغيرةيهوذاوجدتجديدومن.أملاكهبعضالآخر

الدائم"الشقاقتفاحة"وأصبحتالسلوتيةوسوريابطيموسمصر:جبارين

بينهما.

وصريافينيقياوكذلككلهافلسطينكانتالأواثلالبطالةزمنعل

أوائلفيتمكنالثالثأنطيوخىالسلوقيالملكلكن.سيطرضهمتحتابخوبية

عليهاال!لطةاتقلتموتهوبعد.المناطقهذهانتزاعمنالميلادقبلالثافيالقرن

164)75)يبيفانالرابعأنطيوخ!ابنهيدالى - I،)تامتالأخيرهذاعهدوفي

الحلياالثرائحوضد-المقدونييناليونانِنالمحتلينضدانتفاضةيهوذافي

ا.IVعاموذلك،جانبهمالىوقفتالتي(والمدنيةالكهوتية)الارستقراطية

الملقبيهوذاخصوصأبينهمبرزحيث،حئمونآلالإخوةالاتفاضةترأس

المنتفضونتمكن،جيمةوخاثرطويلصراعوبعد.االمطرقةاأي،،مكابا

زمنفي،الوقتلبعضنسبياشقلالعلىيهوذاوحصلت،المحتلينطردمن

(.حثمونآل)أوالحشمونيينصلالةمن-الكهانالملوك

بالحقبةيُسمىمابدايةالمقدوفيللاسكندرالرقيةالحملةدشنتلقد

منتطورأالأكز،اليونافيالعبوديالظامأشكال!)ن.القديمالعالمفيالهيليية

تفاعليجريوكان،الرقمنشاصعةمناطقفيتنثرراحت،الرقيةمثيلاتها

والياصيةالاتتصاديةالحياةفيوالثرقيةاليونانيةالعناصربينللتأثيروتبادللط

المالكاو)المقدوفيالاصكندرامبراطوريةقوامفيدخلتالقللشعوبوالثقافية

ومنوالمقدونيينالبوناننمنمؤلفةكانتالحاكمةالفثةأنوبما.(لاحقاًالهيينية

الرئيي،بالشكل،الهيلينىالتافيمقفقد،منهمالقريبينالمحليينالوجهاء

هالأوساطهذ.فيانتثرتلقد.المحلنالسكانمنالمطرةالريحةتلك

والديانةالثقافةمنالسطحيةوالعناصراليونانيةاللغة،واصعنطاقوعل
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منونعرت.ايضأعرذاالحقبةتلكؤالهيلينى).(التبيعمنتنبئلم.اليونايختين

العلياالمراتبعلخصوصأ،فلسطينفيقويأالتأثيرهذاكانكمكتلفةمماثر

الذين،الهيلينيينالملوكبلاطلدىالتواجدفضرورات.اليهوذىالمجتمعمن

)قامةاوايونانيةالإدارةمعاحتكاكفيوالدخول،سيطرضهمتحتفلطينكانت

لإنجازاتالنشطالتمثلالىيهوذاوجهاءيدفعكانذلككل،تجاريةعلاقات

الأخرىاليهوذيةوالمدنأورشليمفيآنذاكتظهرأنمستنرَبأفليس.اليونافيالعالم

فيهاتمارساليهوذيةالثمبيبةكانت،يونانيةوأستاداتيونانيةمدارسبفلطين

قلوبفيالرعبأثارمما،مثلهمعارية،اليونانيينغرارعلىالرياضة

الرياضيينأولثكمنالبعضبأنتنبئناالمصادرفان،وبالمناسبة.الأرئوذص

العهداآثارطمسأجلمنمؤلمةجراحيةلعمليةأنفهميعرضونكانوااليهوذين

عن-الامكان-قدرالاخنلافعدمبقصدوذلك،بالختانالمتمثلة،المقدص

الكاهنأنلدرجة،المديةالنخبةعنتتأخرالكهنوتيةالنخبةتكنولم.اليونانيين

مييلاصالىعونيامنأوياسونالىيهوشعمناسمهتغييريفضلكانالأول

في"،الكَتَبةاالهوذييناللاهوتييناشهرأحدانللانتباهالملفتومن.وهكذا

ويجب.انتيغون!هويونانياْاسماأيضأيحملكان،الميلادقبلالثالثالقرن

كانربمابل،الاسمفقطليىاليونانيينمناكتسبالانسانهذاانالافزاض

نأيمكن،هذاأنتيغونسافكارففي.اليونانيتينوالفلسفةبالديانةمعرفةعل

آراءفييرىالبعضأنكما،اليونانيينالرواقيينتعليممعمتركأقاصأنجد

تأثيرأ(ذكرهالآنفالجامعةكتابمؤلفوهر)الزمانذلكمنآخريهوذيحكيم

أبيقور.لفلفة

جانبمنالعداءببعضاليهئظَرأنبكانالهيلينىالتطبيعلكن

المضطهدينمننابعأكانالتطبيعهذالأن-الأقلعل-وذلك،الثعبيةالجماهير

معارضةفيأيضأوقفالعادفيالكهنةمنق!أأنكما.والمحلنايونانيين

من،الكبة5العلماءوبعضأور!ثليمخارجكهنةخصوصأ،الهيلينيةالنزعات

المرحلةتلكفيبُئموناصبحواالذين،ومعلميها،التورااوخماةعؤأنصار

الورعين.أى،"حاضيدي

-المتمم-.Hellenizationكلمةلأحلارتايناما!ربمةأنسب+الهيلينيالتطبمح5)0(
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الفئةأوططفييجرىضابىصراعكان،الميلادقبلالثافيالقرنبدايةفي

عؤمعبدفيالأولالكاهنفصبوحولالسلطةحولأورضليمكهنةمنالمليا

لمالذيالثالثعونياالمنصبهذالفلكانالشياتكايةففي.بأورثليم

،فوراأعداؤاشغلهماوهذا،الهيلينىللتطبجالمفرطةالتجلياتيؤيديكن

عونيااعدامعلالسوريةالسلطاتحملمنوتمكواوالرشوةالكذبالىفلجؤوا

منبماعدةالسلطة،العهدعنالمرتدون"احتلذلكبعد.171عامفيالثالث

عنأزيمبدور.لكنه،أولكاهنأ،عونيامناف!،ياسونوأصبح،السوريين

جزءأأورضيممعبدخزانةمنمينيلاسأخذلقد.مينيلاسقبلمنانصبهذا

الوثقالإلهشرتعلمقدسةألعابلإقامةبهاوتبرعالمقدصةالذهيةالأوافيمن

فرضتقدالأثناءتلكفيالوريةالسلطاتوكانت.الصوري-ميلقارتهرقل

الملكأنك!ا.وخدمهالأولالكاهنأيضأبجمعهاقام،كبيرةأتاؤيهوذاعل

فيالأولمبيزيوصاليوناقالإلهعالةوفرضدينى)صلاح)جراءقررانطيوخس

ذاته.الملكبعبالةالعباثةهذ.تقترنأنالمفزضمنوكالق،كلكتهارجاءكل

علالملكرصمئطبَعكان،الرابعانطيوخىعهدفيضُرِبتالتى،النقودفعل

فتم،القاعدةمن!وذالاستثناءضرورةأنطيوخ!يرَولم.الأوبيزيوصهيئة

مما،168عامالأولكانونفيزيوصبتمثاليهؤمبدفيالذيالمذبحاستبدال

ومفعليهؤالتقدماتتقريبمغنمكما،يهؤأنصارلدىالياسورالذعخلق

.والختانوالأعيادبالسبوتالالزام

أصبحت،سماقياكتسبتقدالحينذلكحتىكانتاليهوذيةالديانةلكن

تلككانت.الألهةتعددعلالقائ!ةالقديمةالأخرىالدياناتعنجوهريأتميزها

ليهودبالنبةأصغقدالحينذلكفطموسى"بنتلأليكاكان.التوجدصات

قانون)،تورا)والهيةوكلمةبل،مقدساسفرأفقطليىالأصربعدمامرحلة

أفةلكلايكن....الهكعؤأنا5:صارمةفرائضالسفرهذاوفي(،عؤ

،....الماءفيمماماسورةولامنحوتأتمثالألكنصغلا....أمامياخرى

.(4-02:2خر)

يرضونكانواالذينكلقاسيةقمعب!جراهاقياللطاتانهالتلقد

تلكوكانت.والإعدامللتعذيبهؤلاءفتعرض،أنيوخىلمرصومالانصياع
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النديدةالملاضةهنهلمثلمحؤأتباعفيهايتعرضالقعوذاتاريخفيالأولىالمز

الىهربحيث،الد-فيللتعصبعنيفأانفجارأالنتيجةفكلانت،ايمانهمببب

جومحأالموتففضلوا،الههمخيانةفييرغبوالمالذيناليهؤمنالكثيرالصحراء

الفصاثلفييتجمعونآخرونراححبنني،هذا.أبلألهمدينخيانةعلوعطأ

ظالميهمضدباللاحالنضالعلعازمين،،مكا!5عوذابقياثةانتفضتالتى

أناسهنالكوكان،.المهدعلالمرتدين"بينمنالمحليينوأعوانهمالأجانب

ذلك،وركم.بيهؤ)يمانهمبببوالإعدامللتعذيبطرعاًأنف!هميسلمون

تررواالذينالمؤمنينأولئكنفوسالىبالقنوطوالشعورالخوتيدخلأنيجبكان

بذلك.الت!ليمعلتاثرينيكونوالملكنهم،نفسهالمصيرتقاشم

راي-حسبيحودالذي،المزاميرأحدفيالأمزجةهذ.انعكستلقد

يدخنلماذا.الأبدالىاللهيارفضتالماذاا:بالذاتالزمانذلكالىالعلماء-

دنسوا....المقدسفيالحدوحطمتدالكل...مرعاككمعلغضبك

لا.لانرىآياتنا.الأرضفياللهمعاهدكلاحرقوا...اسكمسكنالأرض

العدووكينالمقاوميعيراللهيامتىحتى.متىحتىيعرفمَنْبينناولا.بعدنبيئ

يهؤديانةبسببالمطازثونكانلقد.(ا.-ا:74مز)"الغايةالىاسمك

يحرتمن؟المخرجالىصيرشدالذيمن؟الخلاصأين:يائينحولهمينظرون

.؟عؤولديانةلهمصيجريالذيما

باد:كانوايلقبونالذيأولئكبينمن،وُجدوا،"الحارفينولكن

ئاركة،الورعونأضاركلقد.أعلا.ذكرناهمالذينالورعين،،حا!ثيدي"

الإخلاصبلالنضاللي!الأصاسيثعارهموكان،المكابيةالانتفاضةفيبسيطة

وأيخرأ.ضيءكلركم،حدودبلاالإيمانفيوالصمود،حدودبلايهؤ

الحلاصبأنلثعبيوحواأنالوصائلبثتىيحون،الورعون"كان.الصبر

عوذافصائليدعليأقلنلكنه،أيضأقريبهوبل،فحسبممكنألي!

ولمحبدهالمدنسةلديانتهبالتأكيدصينتصرفيهؤ.بالذاتعؤيدمنوانما،اما!

جميعوعلالمستكبرالكافرالملكعلىغضبهجامصبفييتمهللنوهو،المهان

علثوابأفيلْقونالصامدونأما.الحقيقيالايمانعنوالمرتدينا،عوان

منها.فاسواالتىالآلاموعلصمودهم
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الناصمنوكم،بيهؤالإيمانلأجلالموتتلقواقدكانواالناصألافلكن

أماميضأنلابدكان،الظروفهذ.مثلوفياالمصيرلنفىيتعدونكانوا

بلاالتضحياتهذهكلتجقىانبمكانالعدلمنهلةمؤلمصؤالالمؤمنينجمهور

اذا:الصارخالظلمبهذايفمانالجماهبريالدفيالوعيبمقدوريكنلم3ثواب

نافيجب،حياضهمفيالإلهنجبَلمنئكافَؤوالميهوهاجلمنقاسواالذينكان

مرتهمابعدذلكجرىولوحق،المكافأةعليحصلوا

الحاجةلهذهيشجبأناليهودياللاهوتعلبآجلًاكانأمعاجلأ

معالتوازىفعلى.فعلأاستجابوقد،الجاهيريالدي!الوعيبهايثعرالتى

التحليموهوالا،اليهرديةايديولوجيافيجديدعنصريتكونراحالآلامتمجد

.الأبديوالثوابالموققيامةحول

ذلك؟حدثمتى

القديمة.اليهوذيةالديانهْعنغريبتينكانتاالفكرتينهاتينانالمعروفمن

منهمأحديفترضلمجث،وأءصدقاؤهأيوبالموتيتصوركانكيففلتذكر

مؤلفأما.،الآخرةالدنيافي"أي،موتهبعدللانسانعادلثوابوجودامكانية

:)9،اجرلهموليسضيئأيعلمونلاالموقأأنثقةاعلنفقدالجامعةكتاب

الموققيامةعنيتحدثالقديمالعهدفيوحيدواحدكتابهنالكلكن

.دانيالكتابانه.الأبديالثوابوعن

رؤيا.عنعبارةوالثافيصديالأول،جزأينمندانيالكتابيكون

منالحوادثبعضوصفيتم(اصحاحاتستةأول)السرديالجزءفي

سحريةرؤ!الثافيالجزءيتضمنبينما،الكتابفيالأساسيالبطل،دانيالحياة

القريبالحلولفيلهيزاءىوكان،الحقيقةوفيالنومفيلدانيالتتجلكانت

ذلك.قبيلصيجريوماالعالملنهاية

عوفيونبيحيممؤلفهف!ن،دانيالكنابفيمك!توبماهوصدقنااذا

بلاطفيهامةمناصبشفلوتد.بابلفيالميلادقبلالسادصالقرنفيعاض

لهكشفلذلك.بيهؤ!اكلانهالعميفةتقوا.علحافظلكنه،وثنيينملوكعدة

الزمن"حتىالبثريةولكللعبهمجريأنماجمبكلالرؤىمنعد!زعؤ
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القالنظروجهةهيهذه".اللهمملكةأوحلولالعالمنهايةحتىأى،،الأخير

لكاببالنسبة،سواءحدعل،والمجياليهودياللاهوتيتباهازالولاكان

.دانيال

هذافيالموصوفةالحوادثفيرأواأناسدانيالقراءبينوُجِدالقدممنذلكنه

أنطيوخسالملكلقصةتصويرمجرد"(العالمنهاية"تسبقأنهائزغموالتى)الكتاب

،هكذا.السلوقمِننصلالةفيالملوكأخرمنواحدذكرنا--كماوهو،الرابع

المسيحيينضدالموخهالجداليكتابهفي،فرفوريورساليونافيالفيلسوفأننجد

كتابأنمفادهاجتهادعنيعبر(الميلاديالثالثالقرن)،الم!يحيينالىكلمةا

المؤلفوأنأنطيوخ!الملكأيامبيهوهالمؤمنينملاحقةزمنفيكتبقددانبال

بينمنكانوأنه،ايلادقبلالثافيالقرنفيبلالسادسالقرنفيليسعاض

ذويالكنيسةآباءمنواحد--فعليأالحقيقةبهذهاعترفوقد.لوحقواالذين

الآنأما.الميلاديالرابعالقرنفي()إيرونيموسجيرونمالأبوهوالهيبة

الباحثن.منالساحقةا!ثردةالرأيبهذاف!مسك

الىبالتوصلسمحدانيالكتابولغةوأفكارلمضمونالانتقاديالتحيلان

الظهور.بذلكالمحيطةوالظروفالكتابهذالظهورالحقيقيالزمنتحديد

بينما،بحضهاجرىالتىالحوادثمنكاملأعددأدانيالكتابيصف

فيوكتبعاشقدالكتابمؤلفأنولو.المستقبلفيالآخربحضهاسيجري

يعرتأن-طبيعي-بشكلعليهلتوخب،فعلأ،المبلادقبلالادسالقرن

عرضهاثناءولكنه،فيهامثاركاًكانباعتباره،أفضلمعرفةزمانهحوادث

الأمثلة.بعضواليكم.مدثةأخطاءارتكبالسادسللقرنالتاريخيةللوقاثع

عوياقيم،اليهوذيالملكوسبىأورضليماحتلنبوخذنصرأنالمؤلفيؤكد

عاصر،الذيارمياولكن(.ا:ادا)اعوياتيممُفكمنالثالثةالسنةفي"

لمنبوخذنصربأنيشهدالبابلحِننضرباتتحتاليهوذيةالمملكةسقوط،شكثونما

بل(،26و25)ر)أورشيماحتلقدعوياقيمئلْكمنالرابعةالنةفي،يكن

و!ئبي795عامفي،عوياقيمموتبعدالبابلنقبلمنأورضيماحتلالجرى

12(.،24:6مل)2عوياقيمأبؤولي!يويحبنالملك

الذيبيلشاصرونبوخذنصرعابابلملوكمناثنيندانيالكتابيذكر
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سدقاواذا11(.،2:)5بابلملوكوأخرنصرلنبوخذابنأالمؤلفيعتبر

31(.:5)،يالمادداريوشلمملكةفأخذ"فتلقدبيل!اصرفانالمؤلف

البابليةفالصالر.التاريخيةالحقلألقمعالانراقاتمنعدديرجدايضأهنا

المصاثروبعضبيروسالمسسالبابليبرحوثا)مثلالقديمةالمصاثروكذلك

بعدحكموقد.تطلنبوخذنصرابنأيكنلميلثاصربأنتيد(اليونانية

52مل)"الأخرىالقديمالعهدكتُبتذكرهالذيمردوكأويلالملكنبوخذنصر

231)ر27-3.6: :،)oالبابلنالملوكأخروكان.ملكانبعدهوحكم

لملكنه،نبونيدابنيلث!اصروكان،أصلأالملكيةالعائلةالىلاينتي(نبونيد)

مملكتهاحتلبيلثاصرموتبعدأنهيؤكددانيالكتابانثم.تطملكأيكن

لكنا(.:)9،المادييننلمناخويروشبناوهو03(:)5داريوض

،كورشالفارصيالملكانعلىتث!هدالقدامىوالمؤلفينالمسماريةاحالألومعطيات

يعرتلمالتاريخانكا،953عامبابلاحتلالذيهو،داريوشالميديولي!

باسمفار!ملكأول)ن.فارصيذاتهداريوشاسمانبل،ميديأداريوضأ

-كماكورضقبللي!حكمولكنه،ولثاصبابنالأولداريوشكانداريوش

-قمبير)521ابنهوبحدكورشبعدبل28(-:)6دانيالكتابمؤلفبؤكد

.)486

عاسرانسانلدىكبذاخلطيوجدأنيمكنكيفنتصورأنالصعبمن

والفارحمط،البابليالبلاطينلوائرفيرفيعةمكانةوضغلالأحداثتلككل

افضلعلالمملكينلهلألينوالحارجةالداخليةالسياصتينضؤونعرتوبالتالي

ممكن.فحو

منالنبويةالمقاطعفيتوصفالقالأحداثتلكندرسحين،بالمقابل

،الأخطاءبعضعلالعثوريمكننا،المستقبلعناتنبؤانهاعلدانيالكتاب

كزيصبحالأحداثووسفاقليصبحالأخطاههذهعددانللانتبا.الملفتلكن

معطياتمعفيتطابق،أنطيوخىعصرمنالمؤلفاقتربكلماودقةتفصيلأ

قد11الاسحاحمن93العددحتى،دانيال،اتنبؤ"ان.التاريخيةالمصالر

وتحطيمالفرصأيديالىواتقالهابابلسقوطتصفوهي.بدقة،تحققتا

بينوالحروبمونهبعدالمملكةوتفككالمقدوفيالاصكندرقبلمنالفارسيةالدولة
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حكممنالأولىوالوات(الثالوملوكالجنوبملوك)والطوفيبناللاغِن

يخحدثذلكبعداما.مفهومةولكنمموهةبطريقةذلكوكل،الرابعأنيوض

الثمالىالملكحملةنُوصَف43(-04:)11المقطعفي:حادانعطاف

لمصرواحتلالهالجنوبنحوالرابعأنطبوخىأياالمتكبر،،و،االوشع

يحدثلمالواقعفيلكن.سكاكاوصسكنوزهاونهبالأخرىالبلدانولمخنلف

سيلقىهذاانلملكبانيتبا45(:)11والعدد.القبيلهذامنضيء

فقطالمؤمنلليهوديبالنبةيعنىمما،،القدسبهاءوجبلالب!حوربين"الموت

بالموتلأنطيوخىيتنبأاذأفالمزلف.عؤمعبدعيهبقعكانالذىصهبونجل

ظلفيكايتهبلغاالملكهذاأنالأخرىالمصاثرمننعرتلكنا،فل!طبنفي

فيمرضابدقبل164عامللرانعلبحملةقامأننجعد.تمامأمنايرةظروف

يخ!مللبيفانالرابعأنطيوخىالملكموتوصف)ن.وماتالعودةطريق

عثرالثاقالاصحاحلنايصف!نمادافيالكتابمنكرالحارىالاسحاح

وقيامةالعالمكايةتمثل،د-فيخيالعننابعة،خالصةرؤيريةلوحاتوالأخير

شابه.وعاالموق

المؤفخانتقد،النبريةالرؤيةاقؤكونفي"بالطبع،المألةليت

04(.:)11العددمناتجارأ

لاثرايةالمؤلفأظهرلقد:أخرامرفييكمنللانعطافالحقهقيفالبب

بماضعيفةومعرفة،والمكانالزمانفياليهأقربكانتالقالأحداثازاءلهاثل

فيليىكتقددانيالكتابانالواضحمن.كهبعيدأالنابرالماضيفيجرى

فبلالثافيالقرنفيبل،ال!ادصالقرنفيولي!،فل!طينفيبل،بابل

الأولكانون15تبلليى:دقةممزب!ثكلظهورهزمنتحديدويمكن.الميلاد

أو)تمثالنصب-اخرىلمصادر-وفقأفيهجرىالذيالتاريخوهو،IIAعام

لمالمؤلفأنباعتبار،164عامتبلولكن،أورشليممعبدفيزيوس(مذبح

ف!نولذلك،فلطينعنبعيدأماتالذيالرابعأنطوخ!بموتعلمعليكن

خطأ.الحدثبهذا6تنبأ)الكئاب

كش!ففقد.دانياللكتابالمتاخرالمثأعلأيضأأخرىبراهينهنالك

2:4من)والآراميةالحبريةباللنتينأصلأكتِبالكتابأنعناللغويالتحليل
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عدةكذلكوفيه،ايلادقبلواثفيالثالثللقرنينالمميزتَيْن(7الإ!حاححتى

جمغجاءت،مثلأ،الثالثالاصحاحففبم.واليونانيةالفارسيةمن،اقتباسات

و،ابيانطرين:اليونانيةباللغةتقريبا،،الموسيقيةالآلاتتسميات

أصغقدكانالكتابكتابةزمنفيأنهالواضحومن،،سفونياij(كلالروسا

ولي!الهيلينيةالحقبةفيثحديدأجرىماوهذا،اليوناننمعمتظمةعلاقةلليهود

قبلها.

الكتابمؤلفيصفهاالتىالدي!نيةوالطقوسالأفكارمنعددأفان،وأخيرأ

علدةصاعةفيالصلاةعاثة:مثلأ.المتأخرةلليهوديةأيضأهيمميزةأصبحت

الفرائضأو1c(.:)6أورشيمصوبمُداروالوجهاليومفيمراتثلاث

لهذاالمتأخرالظهورعلالأقوىالبرهانلكن8(.:)1للطعامبالن!مبةالطقوصية

فكرة،اليهوذيةالدييةالأدياتفي-تلنايهامرةلأول،عك!كونههوالكتاب

.الأبديوالثوابقالموقيامة

و168عاميبينكُتقددانيالكتابكونائثبَتمنبأنهالاعتقاديمكننا

أنطيوخىزمنفيعؤديانةلهاتعرضتال!الملاحقةحمأةفي،الميلادتبل164

،السادسالقرنمن،المخلَقدانيالالنبيلي!كتبهاالذيوأنللبيفانالرابع

وجمكننا.عمدعناسمهواخفىفلطينفيقرونأربعةبعدعاشأخرانسانبل

هذازالكيرلنابقدمأنبوسعهفالكتاب.الرجلهذاثخصيةتصورنحاولأن

.المجال

متي"معالعميقشاطفهعنمزمنكزيعبردانيالكتابمؤلفان

-سفعولكنه،الألاموالملاضاتكلرغم،بيهؤ)جمانهمفيالصامدبن،الإله

مايل:بالعبرية)،البمنالفمون"يسيهمالذينأولئكثأنمنكثر

عؤاصملمحتللمعاناةفثطلبسمتحدينكانواالذينأي+(،:)11(عام

)11التقوى،كيرينيعلموا)ولأنبل،،ولالنهبويالسيلاللهيب"بالسيفا

يعانونكانواوان؟تريبأصتحلألامهمنهايةأنمؤكدأهؤلاءيواصيانه.33(:

الىبعدلأنه.النهايةوقثالىوللتبييضللتطهيراضروريذلكفان،الآن

بينمنالقيامةتحينعندمابأنهالمؤلفيتنبا،بالمقابل35(.:)11االميعاد

!الدهورأبدالىكالكواكب...الجلدكضياءيضيئونالفاهمين)فان،الأموات
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12(:.)3

.،الثعبمنالفامناهؤلاءعدادفيكاندانيالكتابمؤلفأنلاشك

المهادنةمن،خصوصأ،يخلوانيجبكانالناسهؤلاءموقفأنالمفهومومن

انطيرخ!عهدوفيدينيةملاحقةحقبةيعانونكانواوأكم،اصوشيةهجومتجا.

،احاشديأالحزبفيقياديأدورأماببدو-عل-لبواقد)نهمللبيفانالرابع

بقياثةانتفضينالىانضمقد"حاشيديالهمنفماأنتفيدخرى11فالمصاثر

فيالمنتفضينمنقمكانالمتعصبتئيرهمتأثيرتحتوأنه(،امكابيهوذا

كتابوشهـد.يهوهوصاياينقضلالكيالبوتزيقاتلأنيرفضالبدايات

علبهبميرثونالناسهوْلاءيكنلم،يهجمونالأعداءكانحيئأنها،ولالمكابِن

جميعاسنموت:يقولونبل،الريةملاجئهممنافذيغلقونحقولابحجرةولا

زوجاتهمكلمعبالمئاتللذبحانفهميقدمونبالفعلوكانوا.عفافنافي

قأإلجميععلى:خا!أترارأواتخذواالانتفاضةقادةاجتمعأنالى،وأولادهم

السبوت!فييقاتلوا

فيبنفسهشاركقددانيالكابمؤلفيكونانالمتبعدمنلكن

الحربيةووالأعالالنطالنضالمنليىيأقيفالحلاص.المكابيةالانتفاضة

عؤومنبتدخلبل،وأعوانهالوقحالملكيُقتَلأنيجب،انسانبيدليى"

:للانتظاركثيروقتيبقولم،والصمودالصبرابداءفقطهووالمطلوب.ملائكته

يومأ.وتسعونومئتانألفالمخربرجى!)قامةالدائمةالمحرقة)زالةوقتمن"

11:)12،يومأوالثلاينوالخسةمئةوالثلاثالألفالىويبئيتظرلمنطوو

الباحثيكونتدولكن،هنانحتلفيْنيعاذئن)برادصبواضحاْليى12(.-

عنوعارةقأخرة)ضافةهوالثافيالميعادأنيعتبرحينعقأمارقي.كالألمافي

زمنفيالراسخالايمانعل،ذاتهالوقتفي،والق!نوطعليثهدتذكار"

قريبةمواعيدتحديدالىالورعينأولئكيدفعانكاناالأمرانوهذان،المكابِن

(.()6ْمرةمنكزالمواعيدتلكتمديدالىثمومن،الخلاصلحلول

الىزمنمنذالتوراةنقادتوصل(،يومأ0912)الأولللميحادبالنبة

0912.الرقمهذاعلىالمؤلفحصوللكيفي!ةتفيم iبموجب.تاوييوسا

Marti.K.92.افظر)56( Das buch daniel. Tubingen - Leipzig,0191 S
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رقموهذا،،سنواتالغانصفوهذاونصفصنواتثلاثاليهوديالتقويم

هذاعليضفيالشعوبمنالعديدكانحبث،خاصأشعورأالمزلفلهيكن

نأعؤلانوعنترونبثلاثةذلكقبلارمياالنيأعلنلقد:يخيأمغزئالرقم

هكذاأ:،سبعات)عراى،سنةشعينالبابليالأيعرفيصيمكثونالعبرانيين

الصالحكلاميلكموأتيمأتعهدكملبابلصنةسبعينتمامعدافي.يهؤقال

الذيهو)07(الرقمهذاأنولبدو(.ا.:92ار)،الموضعهذاالىبردكم

عددالكتبمنفهمتدانبالأنا5:للمراعدبحساباتهدانيالكتابلمؤلفأوحى

خرابعلسنةشعينلكمالةالنىارمياالىيهؤكلمةعنهاكانتالنىالنين

الباحثين)معظمطويلةبصلاةالإلهالىدانياليتوجهذلكبعد،.اورشليم

نأدانيال،ائفيموجبرائيلالملاكيأقيثمومن(،متأخرة)ضافةيعتبرها

094)"أصبوعأ،كسبعينفهمهايجبارياكنابفيالوارتصنةالبعين

لتكميلالمقدسةمدينتكوعلضعبكعلئضيَتأصوعأسبعرن5عامأ(:

والنبؤالرؤياولختمالأبديبالبروليؤقالاثمولكفارةالخطاياوتميمالمعصية

أورضليملتجديدالأمرخروجمنأنهوافهمفاعلم.القدوصينتدوسولمح

صوقويبنىيعؤاسبوعأوستونوائنانأصابيعمبعةالرئيىالمغالىوبناهلها

ضعبلهولي!المغئقطعاصبىعأوستيناثنينوبعد.الأزفةضيقفيوخليج

!يوخرثحربالنهايةوالىبنمار:وانتهاؤوالقدسالمدينةيخربأقيرئي!

الذبيحةيبطلالاصبوعوصطوفيواحدأصبوعفيكثيرينمععهدأويثبت.بها

6ابخرْبعلالمقنيوئضبيتئمحتىغربَالأرجاصجناحوعلوالتقدمة

.(9الاصحاخ)

الميحيفاللاهوت.تقريبأكاملأجبرائيلكلامهنانوردأنصدفةليس

بثمأن،دانبالكتابمنالمقطعهذافي،حولهجداللا،واضحتنبؤرؤيةيقزح

.)الأرثوذكيللرومالروسيةالكنيسةلاهوقيأحدكتبفقد.المغبسوعتدوم

يمكنهنحوعلهيدانيالكتابفيبهاالتنبؤيتمالقالأحداثان):سولوفيوف

من،اللهشاءفقد...فقطولزمانهوحدهالمخفصللمسبحملائأيكونأن

بل،المسيحيللخلاصالفحليبالحلولفقطلي!ينبئناأن،دانيالالنبيخلال

،.ويكتملالحلاصهذافيهيأقيأنمجبالذيالزمنوبميعاد
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وهذا،بالمسغالتبزينويدانيالكتابمؤلفيكملم،الواقعفي

منزا.ن!توبلكي،دانيالكتابمنالمقطعهذانفهمانفنحاول.طبيعي

الحقيقي.

كانتال!النينعددالكتبمنتهِمأقدمؤلفهاننعرفالكتابمن

يقرؤونهاالناسكانالتىالكتبتلكهيفا"،النبي)رمياالىيهوهكلمةعنها

ارميا.كتابذكريردالكتبتلكبين؟شعبهميتظرالذيالمستقبلاصرارلمعرفة

أنبياءكتبمعيتعاملكانالكتابمزلفانفيلكألايمكننا!هامةواقعة)نها

يأ،الهيوكلامقانونيةمقدسةكاسفارآنذاكبهاالاعزافتمقدكانالتييهوه

لكن.القديمللعهدالمكونةا،جزاءأحدبعدفياأصبحتالتىالكتبتلكنف!

علىآخربرهان)الميلادقبلالثالثالقرنتبلليسوأغلِقأتِرالقديمالعهدقانون

إ(.دانياللكتابالمتأخرالمأ

فيصنةبال!بعينالمتعلفةالنبوءةدانيالكتابمؤلفاكتضفأنبعد،فاذأ

تمامأ:واضحكلامَ)ريالدى.الخاصةطريقهعليفرهاأنقرر،)رمياكتاب

بدعلىبابلالىالعبرانببنسبيسنهلعبركانانهأي"،صنهسبعنتمامعدأ

يبدو-ما-علىجيدأيفهمهماكانوهذا،صنةالشعينلفزةبدايةنبوخذنصر

معرفة،538عامهو،آخرناريخأيعرفكانايضأولكنه.دانيالكتابمؤلف

مكثالوافعفي)أخطأتدارمياالنبيأنولاحظالأمرفي،يفكرأفراح،جيدة

4لنقلاو،48بلصنة07لي!البابليالأصرفيايهوذيون B،نأالمستبعدفمن

تساوي94:الفكرةذهنهفيلمعتوهنا(،كبيرةعنايةبالدقةيعنىكانالمؤلف

اسابيعبالنواتتع!)رمياةنبوكانتربماولذا،الس!نراتمن،اسابغاسبعة

ظلمتحتايرائيللمعاناةتحددتال!المدةهيتلك-سنة094أي،النوات

سبعون.عوهوكفرانرحمةوتستحقذنوبهاعنبالآلامتكفرحتيالوثنِن

مؤلفاتخذهالذيالتاريخماهو3العديبدأعامأيمنلكن.اذا،أصبوعأ

ارميا،لدىالذيالتاريخنفسأنهشكلا3الحاببدايةبمثابةدانيالكتاب

الأصر.بدايةناريخ

يضعزحين،المؤلفالىيثيرمنالىواضحأبصغالحالةهذ.مثلفي

زربابلبقصدفهو،،اصابغصبعةالرئىالمغالى5:عارةجبرائيلالملاكفم
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هذاأحيطلقد.عوذاالىالعائدينالعبرانِنعلرئيسأكورشنصبهالذي

الكبيزالقدسبةمنبهالة،داؤودالقديمالملكسليلكانالذي،الشخص

13بالذاتعل!يطلق،زكرياكابففي.عمومأالديقالتقليدفيوالعظمة

s aا.13(و)مغ:،)6كريهعلهن

عبعةوهيالأولىالمرحلة،المجازاتبواصطة،المؤلفيصفأنبعد

ئبرزأنأراد-شكبلا-لأنه،اجوعأ62بفيحددهاالثايةالىيتقل،أصابيع

.خاصبثكلالأخيرالاسبوخ

وترميمبناهعلوطنهمالىالعائدوناليهوذيونيعمل،الثانيةالفترةفي

وستيناثنينبعد!الفؤهذهنهايةوفي،،الأزمنةضيقفي"ولكن،عاصقهم

نا؟هناالحديثيجري،مغ"أيعن26(.:)9أالمغيُقطَعاجوعأ

الاصبرعلنانصفحيث،اللنزلحلالمقاحتعطيا9(:)27اتليةالعبارة

صتوقفالبعينالأصبوعهذامنتصففيأنهنعلمالوصفهذاومن.الأخيى

وهذا،الالهمقدسفي،المخربرجى)ئنضبوسوتيهوهالذبائحتقدمة

الا!حاحوفي25(:)7الابعالاصحاحرؤيافيسابقأذكرهتدالمؤلفماكان

ا!ديالاصحاعفيتقريبأالكلماتبنذ!فذكرهوعاد14(-11:)8الثامن

اثاعراضوصلهاهزتمابحدثمرتبطأكانالأمرهذاانويدو.عر

تمثالنمب:ذلككانحدثأيالأننعرتاصبحناوتد.للمزلفالدينية

نظيفةكيرحيواناتمن،التضحياتتقريبتمكانحيث،زيوسومذبح

الوثية،الطقوستقامكانتكا،،المخربرجىإ،الرثنيللأله،وخنازير

كببربرعبالثافيالمكايينكابمؤلفيتذكرصوفلاحقوتتفي.عامبشكل

عهرأالهيكلواتلأالجاهيرعلوغظُمالرانفجارافاشد:الحادثةتلك

المقدسةالدورفيالنساءويضاجعونبالمأ"بونينيفسقونالأمموأخذوقصوفأ

2)"عنهاالريعةكتالتيبالمحارممنطىالمذبحوكانيحَلمالاايهاويُديخلون

5(.-6:3مل

وهذا،168عاممنالأولكانون15يوم،نعرفكا،ذلكحدثلفد

وفقأ،وهذايعنيالأخيرالاصبوعمنتصفالمؤلفيعتبرالذيهوالتاريخ

الثاقالأصبوعوكابةالاخيرالاصوعبدايةأن،المؤلفاعتمد.الذيللتقيم
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العامهذاففي503(.+168)=171عامهيالئانيةالفؤمنوالتين

شكلا.،العهدعنالمرتدين)منبوشايةالثالثعونياالكاهناعدامتمبالذات

27(.:)9العددفي!لكالذي"المسغ5هوهذاان

فيالانصجامعدم،أخرىمرة،هنايرىأنالمعاصرالقارىءبوصعلكن

ف!ن،171سنةقُتِلوعونيا538عامفيبدأقدالأولالاسبوعكاناذا.المواعيد

434مقدارأسبوعأ62ياويبينما،التاريخينهذينبينتفصلعامأ367

لمالمعاصرللباحثبدهيأمايبدولكن.عامأ67قدرهازياتبفارقأي،عامأ

عل،ذاتهللمؤلفبالنشةحتىولاالقديمللقارىءبالنسبةلاكذلكيكن

المؤرخأنحتى،معقدةمسألةالتاريخيةالأحداثتسلسلكانفقدمايبدون

نهايةبينالمنمرمةالفترةحسابفيصنة05-04بمقدارأخطأفلافيوصيوصف

.ميلادي07عامتيثوصتبلمناورشليموتهديمالبابليالأصر

كايةفيأنهحولاللغز-الكلماتتعيهالذيماايضأنفهمأنيمكنوالآن

بكلماتيكررالمؤلفان،.القدوسينقدوسمح)يحدثال!بعينالاصبوع

نابحدانهحول،رؤيا."ضمن،الابقالثامنالاصحاحفيهقالماجديدة

زمنسيممي،المقدستدنيىيتمأنويعديهوهمناليويةالذبيحةتسقب

وخصوصأاورشليممعبدطبعأهوالقدس،.القدسافبتبراثمومن،معين

بركبةتعابيرهدانيالكتابمؤلفيقبسالذي،مومى،بنتلأليكأفي.يهوهمذبح

المذبحوتقديىالتطهبرطقىوكان"أقداستدص"المذبحيسس،واضحة

-ter:92خر)،المسحةدهن"بيمسحونهكانواأنهمفيبالذاتيتلخص

.(11-8:01لا371

.دانيالكتابفيال!السبعينالأصابيعلفزيتكفهكذا

لأهدافهواصتغلهبل،وحسب)رمياالنيخطأيلاحظلمالكتابمزلف)ن

عامأ،94)نه،البابليالأصرلفؤالفعليالزمنيعرتكانأنهضكفلا.هو

حولالخاطئة)رميامداخلةولكن،الأولالاصبوعالمؤلفلدىيثكلوهو

أصابيعهعلليحصلمجازيبثكلفسرهاحين،المؤلفنفعتالسبعينالنوات

ميعاداتزابعلى،يقالك!ا،،حسابيأاالبرهانفيمنهاأفادالق،الشعين

عميمكناذ،البثريةللنفوسبارعأعارفأهنامؤلفنابرزلقد.القدبسينمملكة
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قد،أربعةياوياثنانزاثنان)نحوعلوالبرهانالأرقامصحرأنفيالك

معاصرينا.علتأثيرماعنتقللابلرجةالقدماءعلمقعأتأثيرأ1هيرا

وضعواالذينالميحيوناللاهوتيوندانيالكنابمؤلفخطاعلصارلقد

قبلمنبهالتنبؤتمقدالمسيحيسوعقدومأنعلىالبرهانهدتأعينهمنصب

سلفأ،جاهزجوابهامألةلدعموكان.وقوعهمنترونخمةقبلدانيالالنبي

سوديةجرت،الانجيليةالرواياتنجحوجب.المسيححياة،تواريخهوهوألا

عهدمنعرةالخامسةالسنةفي6(المح"مننوعأاعتبارهايمكنالتى)المسغ

في،صنواتثلاثبعدصلبهوجرى(ا:3لواطياريوسالرومافيالامبراطور

العامينالمعامرتقوبمنافييعنىوهذا.طيبارلوسعهدمنعثرةالتاصةالسنة

الأصبوعمنتصففي،الممسوحأبموتيتنبأدانيالوكتاب.يلادي32و92

-)50486بسيطةحسابوبعملية50486(.=503+)96*7العاشر:

كتابأما.المبلادقبل454أو453عامتاريخعلىاللاهوتيونحصل32(

الملكصاقيوهو،نحمياتمكن،تقريبأالتاريخهذامثلفيأنهفئعلمْنانحمبا

عل-مذكراتهفيكتب-كاالملكهذامنيحصلان،ارثختاالفارصي

اصافالىورصالةيهوذاالىأصلحتىكيزوفيلكيالنهرعبرولاةالىرسائلا

للبيتالذيالقصرأبوابلسقفأخابأيعطينىلكيالملكنرذوسحارس

8(.-2:7)نحااليهادخلالذيوللبيتالمدينةولسور

:)9الحددفي6أورشليملتجديدالأمرخروجأبينالمطابقةحاولوالقد

سحغكيروذلك،أرثختاأرسلهاالتىالرسائلوبيندانيالكتابمن25(

أولف!ن،الفارسمِنالملوكمراصيمالىالاستنادشئنا)ذالأنه،الأقلعلى،أبدأ

عام)تقريباًقرنبحواليذلكوقبلكورشبل،أرثختالب!أصدرهمرصوم

538).

وكأكا(9:24دا)،القدوصينقدوصولمحاعبارةتفسيرجرىثم

المديح.سوديةتجولنبؤ

لنا؟يصفهاالقالرؤىتلككلوكيؤاتهاحلامهفيالكتابمؤلفرأىهل

ويمنهبية،ب!تقانالمدروصالعملبطابعموسومالكابفكل.لمتبدذلك)ن

منطقثمةالكعابنستيفيلأن6مسبقةلحطةوفقأكبهقدمؤلفهأنضكولا
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الردي-القسمانل!إَلاالأجزاتكلملالتاليةوأجزاؤ،داخلي

جهة--منيعرفأنللقارىءيمكنالأولالقسمفمن.الرؤيويالقمصبق

منجُنوالأنهم،مريرأعقابأالابقةالأزفةفيالعظامالملوكعوهعاقبكيف

واعوهمذبحتدنبىعلوتجاعروابالاله(نفهمتشبيهعلوتجرأواكبرلائهم

،أخرىجهةومن،الرابعأنطيوخىالىواضحتلميحطبعأهذا)أوانيهتدنيس

الهدتكانوربما.المحنأفظعمنلهالمخلصينالناسينقذالالهكانكيف

موهبتهكانتوكموحكيماتقيأدانيالكانكمالقارىءاقناعهرللمؤلفالرئيي

الوارثةبالرؤىيؤمنأنالقارىءعلالسهلمنكان،هذابعد.عظيمةالنبوية

.السحري،القريببالخلاصوالمتعلقةالثافيالقسمز

بثلاثمائةسبقهالذي،)رمياكرارعل،دانياللكتابالحقيقيالمؤلفان

حول،رؤا.التأليفهأثناءكان،ولعدهقبلهالأنبياءمنوالكثير،ونيفعام

وبالمهامللموقفالليمبالتديربل،بتلألأالد-كيبالوحيليسيزثدالم!شقبل

وسياسةالرابعأنطيوخىللملكالدي!فالمرسوم.الموقفهذاعليهيمليهاالق

حمؤديانةلوجودكديدأشكلااليهوذيون"المرتلوناانتهجهاالقالهيلينىالتطبيع

(2:16مك)االآباءدينعنيرتدون"اصراثيلمنكثيرون"كانلقد.ذاتها

كهنه-فتراتفيالأحوالتكونكا-ومتعدأمزثدأاليهوذينمنأكبرعددوكان

الضمير.معماومةلعتد

الذيالئخصمثلأناصالظروفهنهمثلفييتصرفانمجب!لانكيف

يطلبونحاؤابتهالاتالالهالىيرفعون،بالطغ،كانوالقد؟دايخالكتل!أئف

وعوتلديانتهالها!بالاصعحاليمحلنالالهأنويؤفونالحلاعىفيها

ولاهؤلاءمنباطةأقلكانواالذينالناسلكن.معبزةهـممترجيدخل

الأمليفقدوالم(،مؤلفنا،الأرجععل،ضمنهمومن)المحجزاتعليعتمدون

ثرسلرجةأيةالىرأيناوتد)ال!لوقيةصورياحوللأالذيفالموقف.ايضأهم

فقد:يومكليتفيىأنوبوسعهيكفيبمامعقدأكان(بانتاهالموقفذلكمؤلفنا

التىروماتتدخلوقد.عدوهاوتحطيمقواهااستجماعمنأخيرأمصرتتمكن

الأبيضالبحرحوضفينشطةاحتلاليةسياسةتنتهجالنواتتلكفيكانت

فكم،الوريةالمملكةفيماداخيةتغيراتتوقعالممكنمنكانكما.المتوصط
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كانتمبلبأيةالزمن!اطالةالصبركانفالمهم،اذأ؟تغيراتمنفيهاجرى

عنالقاصةالمخةهذهفييتخلوالمالذينلدىالمفوياتورفعالصمودوتوطيد

الايمانوحثنفوسهمفيقريببخلاصالأملوزرعوتثجيحهمالآباءمذهب

تلك.العظيمةوالامهمليهوهاخلاصهمعناللائقالثوابصيلقونبأنهمفيهم

كيفالآننعرتصرناوقد،دانيالكتابمؤلفأمامتقفالتىالمهمةكانت

وعهكاملعن)،وَرعع!اعلوأقدمحيويأدعائيأكتابأألفلقد.نفذها

بنتيكانالتىالأوصاطفنى.دانيالالقديمالنبيالىالكتابقسب(،طبأ

ذاتهاالطريقةفبهذه.زمنمنذومجربةمحروفةالطريقةهذهكانتالمؤلفاليها

كما،فقطواحدقرنقي،صليمانالقديمالملكالىالأمثالمنمجموعةيخبت

.داؤودالملكالىكتلفةازمنةوفيغتلفونأناسألفهاال!الكيرةالمزاميرنُ!ي!بت

يسمعلملماذا:استغرابسؤالالزمانذلكقارىءلدىيثأأنيمكنكان،طبعأ

لقد؟قرونا،ربعةيقاربماقبلكتِبالذيالكابهذاحولشيءأيأحد

أمره،وتجليلالهرؤاهدانبالسجلأنبعد:تفيرأكتابهفيوخرالمزلفاحتاط

دليلألكلمما،الكتابظهروالآن،.النهابةوقتالى"الكابب!خفاءيهوه

اقترلت.قدالآلامنهايةأنعلىأخر

فان،،تلفيقة1،أخرهالىأولهمن،هودانيالكتابأنصخاذاولكن

العكسعلبل(،الذهنمن)كاملأاختلقهقدالحقيقيالمؤلفأنيعنىلاذلك

منقليلعنكثفقدالمؤلفأنالقوليمكنماحدٍفالى.تمامأذلكمن

وصورمواضيعكزيةانالتوراةنقاداكتشفحيث،الابداعيةالاصتقلالية

من،طبعاً،ضيءكلوتجل،نحتلفةمصادرمنبوضوحمقتشةالكتابوأفكار

الأصاطيرمناقتباسات-ذلكالى)ضافة-فيوُجِدتك!ا،القديمالعهدمؤلفات

عتفة.شعوبلدىالدارجةوالحكاياتالث!عبية

جحْلفكرةالىالمؤلفتوصلكيفنفهمأنيمكن.دايالصورةمنلندأ

رئيسيأَبطلأ،ا،يرأيامبابلفيعاشواالذينأولثكمن،وحكيمتقييهوذي

الموقفبذلكضبيهموقففيبطلهيضعأنلهبالنسبةمهماكانلقد.للكتاب

يقررالوثنيالملك:ايبيفانأنطوخ!عهدفيالمؤمنوناليهودفيهؤجِدالذي

مذهبيخونونلالكنهم،عظيمةلألاميتعرضونالالهومتقواعوهديانةاستئصال

262

http://www.al-maktabeh.com



لملاضة،معروتماهوحدعل،تتعرضلمعؤدبانةولكن.وهكذا،الآباه

أنيرىالمؤلفجعلمما،للبيفانأنطيوخسجميءقبلنف!هافلطينفيمماللة

حرلمعلوماتلاتوجدأنهصحيح.ملاءمةا!زهوالبابليالأصرأيامالموقف

حيث،مزلفنايمدلمذلكلكن،بابلفيوجودهمأثاءالعبرانِندينملاحقة

أنطيوخ!فيهكرسالذيالمرصومكرارفعلى.خيالهتثغيلهنابوصعهكان

المؤلفاخزع،للدولةدينبمثابة،نفسهوالملكالأوبيزيوسعالةللبيفان

الأولداريوشالىوالأخر(3إصحاح)نبوخذنصرالىأحدهمانسبمرصومَينْ

لهذينذكرأيعلالتاريخيةالمصالرتاقيلاحينفيهذا6(.)اصحاح

التى)اليهودللمؤمنينالوخيةالتصماتصورأننجد،بالمقابل.المرسرمين

ال!بالروايةلهأوحتقدا(أنطيرخسعهدفيرؤيتهانفهالمؤلفبوسعكان

ال!نطف،غيرالطعامرفضواالثلاثةوأصدقاءهدانيالأنحولالكتابنضمنها

ورفضهمليهوهاخلاصهملقاءملتهبتنورالىبهمقذتوكيف،القسررغم

الخ.،بالأصودملأىحفرةالىبدانيالألقيوكبف،للصنمالسجود

فبعد.دانيالواصمبصورةالمؤلفأقأينمنمُثبثأأمرأنعتبرانيمكنكا

الأدبياتالىيلجأأنعليهيجبكان،البابليالأيعرعصرالىبطلهنئبقررأن

كاملةقوائمونحياعزراكتا!فيوجدقدوهاهو،العصرذلكحوليعرفهاالتى

عز)دانيال:أسماءبينهمويوجد.الوطنالىبابلمنعادواالذينالناسبأصاء

:8نح)ومائيل(01:26نح)وعانان(01:2نح)وعزريا(8:2

دانيالاسملكن،الأخيرةالثلاثةالأص!اءالمؤلفاختارلماذالانحرفنحن(.4

خضوصأ.انتباههيلفتأنيجبكان

أثناءاكتُثيفتالتي،المس!اريةالكتاباتبينؤجدت،سابقأذكرنافكما

الذيدانيالهوأسطوريلبطلمكرسةكاملةشعريةملحمة،أوغاربتحفريات

عنويحاميبديعةأشجارتحتيجلسانه5:والعدالةللحكمةتجسيدأفيهايبدو

والحكاياتالأساطيرمندائرةانيدو".اليهاليتيمحقوقهـلعيدالأرملةقضية

يذكرالنبوءاتاحدىففي.العبرانننلدىالاسمهذاحوللأتقدكانت

وماوالحكماءالأنقياءمنلاثنينآخريناسمينجانبالىدانيالاسمحزقيال

يميحزقيالكونالىدثرالياقأنعلما(،14:4،02حز)ونوحأيوب
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ز،ونوحأيوبفيهاعاشالقالأزمنةزعاضضخصأبهقاصدأالاسمهذا

منليىلكنه،العيالتقليدفيمثلهمامعروفأوكان،القديمالغابرالزمن

ضمن،13الاصحاحفي،دانيالانصدفةيكونلاوقد.حزقيالمعاصري

.لمحديدأالحكيمالقاضيهبئةعليبرز،والئيخينصوسنةعنالحديثصياق

رجلحولأصاطير،العبرانيينلدى،دانيالباصمارتبطتقدأنهالواضحومن

هذهيستخدماندانيالكابمؤلففقرر،جدأوتقيجدأوحكيمقديم

الثروعنعُنرلنبوخذنصرالملكانكيفحولالمدهثةالقصةأما.التداعيات

النورمثلثعر.طالحتىالاءبندىجسمهوابتلكالثيرانالعثبأكلا

القصة)نأدانيالكتابمؤلفاخذهاأينفمن03(:)64الطيورمثلوأظفاره

عدلا،نبوخذنصرللملكمؤقتلجنونذكْبرأيلايوجداذ،خياليةبمجملها

اليونافيالمؤرخلدىلكن.البابليةالماريةالكتاباتفيولااقدامىالمؤرخين

المؤرخأنحولنبأهنالك،ايلادقبلالثاقالقرنفيعاشالذي،أبيدين

منسعقدكان5ايلادقبلالرابعالقرنفيعاشالذيسفينميغااليوناق

ماالهروحنبوخذنمرالملكعلنزلتمرةذات:التابةالأ!ورةالبابل!ن

نالكماقولنبوخذنصرانااق،بابلاهلياألمه":عالءبصوبفصاح

عليكمومملبألهتكمويأصرفارصيرجليأقسوت...قريبةالقاثعةالكارثة

حيثالصحراهالىفمبأنهلوأوالبحرأوخريبداابتلعتهلوأ....البودية

تطيروالطيورطعامعنتبحثالبريةالوحوشوحيثالناسثميولامدنلاقوجد

الأبصار.محننبوخذنمراخض،الكل!هذلفظأنوبعد00005.

الرابعالفرنبنفدأحبطفدكاننبوخدنصراصمأنالحكابةهنهمنبنين

واستراءاتبؤموبةاليهنبتوانهوالحكاياتالأساطيربضبابوالثاك

كانربما.بالألنازالمحاطالنامضاخنائهحولأسطورةؤجدتكما،المستبل

بفكرةلهأوحتالتىالبابيةالأسطورةبتلكعلمعلدايالكتابمؤلفاليهوفي

وعجزتفاهةأخرىمرةيبينان،العامةلحطتهوفقأ،بهاأرادالتيقصتهتأليف

القدرة،داتهالولْتفي،يمجدوأنيهوهأمامالمتكبرلنالأرض!ناللافي

خصحيث،عقبعلرأسأشيءكلفلبجرىحكايتهففي.لدانيالالنبرية

علنزلالذيالروحكانوحيث،نبوخذنصروليسدانيالالتنبؤبموهبةالمؤلف
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نبوخذنصرجعلالمؤلفأنكما،ذانهعؤروحبل،،مااله"روحليىالني

الفارصي.لعدؤ،البابليةالأصطوؤبموجب،الملكهذانمناهاالتىالمعاناةبنرق

بنبوخذنصرعؤأنزلهالذيالجنونحولالقصةتكونأنجدأالمحتملمن

الملكهذااتخذفقد.مباضرةالرابعأنيوضالىوضوحأأكزتلميحعلننطوي

نأضطالآنيمكننا(.الجديدالإله)إيبيفاناسم،معروتهوكما،لنفه

أنبوليبوسنقلفقد.أيضأوغيرهمالورعيناليهوذيينييظذلككانكمنتصور

-علهـسمونه،والمهبولالمغرورالملكمنيخرونكانواأنف!هماليونانِن

.،المجون"أي،يي!ان-الجع

ديانةاجلمنويلاضونيعانونالذينيعزيدانيالكتابمؤلفكان

المعمورةكلفيواللطةالملكسيسلم"الأيامأخرفيالهالابأنفتنبأ،عؤ

يعبدرنللا.اللاطينوجميعأبديملكوتملكوته.العليقدييالثعب

ستلحولكهنهباهرةستبيةأفاقأأننعرتنحنV(.:)27"وييعون

دانيالكتابفيولكننا،القدامىالأنجياءأياممنذالناصآأمائرصَمكانتاصرائل

اولئكأيضأتضمسوفب،القديينمملكة"أنحولبالفكزمرةلأولنلكي

الىكيرينرثواوالذين...الفاعون):يهؤايمانهمأجلمنالموتلقواالذين

فيكابيأعئرعوفيلاهوقيأولدانيالكتابمؤلفكانربما3(.:)12،البر

علما،الأبديوالثوابالموىقيامةفكز،الفكؤهلهعنالدسقلهوثيالأدب

الجماصةالقهامةمبدأكلبعدتنطريقكنلمالفكزهنهأنللاهتماثيرمنانه

الحيؤالىهؤلاءيتقظونالأرضترابفيالراقدنمنكثيرون5:الثلالة

كانفلكأنالواضحمن.2(:)12"الأبديللازثراءالعارالىوهزلاهالأبدية

وفي،عك!تدالطورهداأنضكولا.الموقتامةنكزتطورفيبكرأطورأ

للعبالدينيةالحياةفيقالأكانالذيالاستطابذلك،خاصةكيبيةسورة

محنالمرتدين)واعوهمتقي"بينالصراعقسؤكلعكسكما،آنذاكاليهوفي

الهيلينية.أنصار،العهد

التصوراتتطورفيهامةمرحلةLالموقيامةفكرةكانت،حالأيةعلى

تبرلرفيوهامةجديدةمسامة،شيءكلتل،كانتلكنها،لليهوديةالدينية
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القديين،ضعب"لالأبدين،والسلطانالمملكة"بالوعدكاناذا

اصراثيلشعبامامليهؤجديدتبريرهو(عوهدينفيصمدلكنهعاقالذي)5

حسب،الموتبعدالأبديوالثوابالموققيامةحولالتعليمف!ن،ككل

فهؤ،الايمانأجلمنمعذبعوذيكلأمامللألهتبرلراكان،الأعمال

فيسيعيشفالتقي.الموتبعدكانوان،أعالهاحسبوالكافراتقيشكافىء

المقبلة،القديسينمملكة"أنبالاعتبارهنالنأخذ.الموتبعد،القديسينمملكة"

:)7السماواتتحت،الأرضعلبل،ماساويمكانفيللناصتتراءىتكنلم

Iاكانوم!تمعيهمالموققيامةلفكرةالدعاةأواثلأنالافتراضويجب27(.

،الأرضتراب)منيقومونالموق،:واقيبث!كل"القيامةهذهيتصورون

.الجسدي،الأرضيلكلهم

العهدضمنالتبريرفلسفةفيكلمةأخركاندانيالكتابأنالقوليمكن

الم!يحية.بهافجاءتالإلهتبريرفيالتاليةالكلمةأما.القديم

القديمالعهدفيكعبهمدخلتالذينالأن!اءآخرعاض،معروتهوكما

.ايلادقبلالحامىالقرنفيوزكرياحجيالنبياناي،ال!رمجةأساثهمتحت

اعتقاداليهوديةفيتكون،والئافيالثالثالقرنينفياي،الزمانمنقرنينوبعد

الذي،74المزمورمؤلففهاهو.مضقدوالمعجزاتالأنبياءزمنبأنتمامأعدد

منبينناولا.بعدلانيْ.لانرىأياتناا:بمرارةيؤكدالزمانذلكفيعاش

كلعلالثالثالقرنتبلليسابالذاتالفؤتلكوفي،.متىحتىيعرف

منفانتقوا،نوعهمنفريد،تطهيرأب!جراءاليهوداللاهوتيونقام(،الأحوال

براعم--كانتالتىتلك،ترونخلالتجمعتالقالقديمةالنبويةالمؤ!فاتبين

معغيرهامناكزتنسجمكانتالقأي،غيرهامنأكثرذلكتتحق

يُسصبماكان،وهكذا.حينهالىتوطدتقدكانتالتىالأرثوذكسيةالدوغ!ا

قد(مقدصةأسفارأاعتبارهاتمالتىالنبويةالكتبطاقماي)،الأنبياءقانونا

ابدأيع!لاذلكلكن.الثافيالقرنأوائلفي،أساصيبشكل،أيضأهوتكون

عل،العكسعلبل،الزمانذلكمنذانقطعقد"البواتأتأليفأن

الأرجح.
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واصع،نطاقعل،ايهوذيينبينانثرالميلادقبلالثافيالقرنمنبدهأ

المعاصرونالتوراةدارصويسميه،الدينيةالمزلفاتمنخصوصينوع

،،Pseudoepigraphe،،تلكمؤلنوكانحيث،،الكاذبايوتيع)اكط

المناضلينالقدامىللانجياءالأديالأصلوب،خاطربطيبة،ي!تخدمونالأع!ال

حيث(،القدسبةمنبهالةأحيطتقدأسماؤهمكانتالذين)كؤديانةأجلمن

،الحطورةمنخاليأعملأيعدلمالزمانذلكفينبيألنفصهالثخصاعلانكان

الدواثرقبلمنالملاضةيستدعيانشأنهمنكانكهذااعلانأانباعتبار

الىمؤلفاتهنسبيفضلالجديدللعملالحقيقيالمؤلففكان.الرسميةاللاهوتية

،أيوبأومومىأوابراهيم:فعلأوُجِدواالذينالقدامى"اللهارجالاحد

تلكنماذجوألمعأواثلمنواحدأفاثرسناهالذيدانيالكتابكانوربما.الخ

القوليمكنالذيالوحيدالكتابلكنه،،،pseudographeاد،،الأعمال

قانون"قوامفيلاحقأاليهوداللاهوتيونأدخلهحيث6،الحظحالفهاقدبانه

قانونفي)ثراجهتم،أكلِققدكانالأنجياءقانرنولأن،،القديمالحهد

.الأنبياءقانونالىنقلتهفقطالميحيةوالكشة،الأصفار

هوعنهانعرفوما،رجعةكيرالى"الكاذبةالتوقيات"منالكثيرفُقِدلقد

مقاطع،فيأوكاملأوصلناالذيهومنهاقليلوفقط،المتأخرةالأدبياتفطذكرها

الأع!الهذ.كزيةان،.السري)أي،،،apokryphos«بادوشمى

هذاحصلهناومن.نحتاريهأحدالإلهمنيتلقاها،رؤى"شكلعلمؤئفة

"الآباء)أحدعادةوهو-،المختار5:،الرؤيوي)تسميةعلالأدبياتمنالنوع

بدء)منذالماضيأصرارملائكتهأحدمنأوالإلهمنيسمع-القدامىالأنبياءأو

أنهفيتكمنالأدبهذاويمة،.الأيامأخر"حنىالمستقبلوأصرار،الأزمنة

،الميلادقبلقرنينأخرخلالاليهوديةتطورفيالخصوصياتبعضبمتابعةيسمح

المسيحية.ظهورقبلاي

الشخصيةالمسؤوليةفكرةيهوهديانةفيتتوطدكانتالقرنينهذينفي

كانفكرةوهي،الأرضعلالتقيغيرأوالتقيهسلوكعلىهالالامامللانسان

لماذاا:الإلهعلىالمطروحارمياسؤالكاناذالبهن.)رمياحينهفيعنهاعبرقد

بلابتىتدا(:)12اغدرأالغالرينكلاطمأَن.الأشرارطريقتنجح
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فان،(،الكثيربن)لافقطللبعضبالقيامةيتبأدانبالكابكانواذا،جواب

علبحزميلحونالميلادتبلوالأولالثافيالقرنينفياللاحقة"الرؤى"مؤلفي

ولأجلبل،،الكثيرينالأجلفقطليى،والعادلالفرديالثوابحتمية

.الموتبعدلكن،أعالهحبكلأ،الجميع

الأدبباتفيالاسخلالولوجيالنصربروزيزدادكان،الصددهذافي

فكزكزوصاطعفأكزكزمفصلتصويريتمحيثفأكز،أكزالرؤ!يئ

المملكةفيللانقباءاللاحقوللرخا+والدينونةالموقولعامة،الأيامأخر"للوحات

جهنم.نارفيللخاطئينالمرعبةوللالامالإلهية

،المموع)صورةعلجديدةصمات؟الرؤيويالأدبفي،دخلتكا

SذI:(الرسول) Iدنيويا،ملكأالسابقفيكا،يبدوالرؤىبعضفيالمم!وحن

قبلالأولالقرن)أنوخأوأخنوخبكتاببسمىماف!ن،داؤودنسلمن،عاربأ

لكنه،انانأأي"،أدمابنابتسميةنرغم.آخرنحوعليصوره(ايلاد

...الإلهأي،الأبامقديم"جانبالىهـبحلىالمظهرحيثمنبالملاتكةضيه

الماواتخلقوتجلوالنجومالثصخلقنبلعددأكانالممصوحهذاواصم

للثرالالهشكثفهالزمانانتهاءوعندالعالمظهورفبلوأضا.الالهاختار.وقد

أعلأ.خلققدذلكلأجلهلأن،الحيفةكل!يدينلكيالعرشعلوجمل!ه

المهيالرصلمنتقربهاالقال!منعدداالصورةهنهفينجدأنككننا

نئوهأساصأأصبحتالق)الرئي!ةالفكزتنقصهاكانتولكن،المغيوع

لنفهنفدىزالكامنةالرصوللهداالمحلعةالعبمةالرسالةفكز(،المبحية

أجلومن،ا!اطةالبثر!ةكلوعنالثرغاياعنالتكفيربلفيضحة

الديانة"المموحاعوؤمحلأدخلتهاالأخبرالمةهله.المؤنينكلخلاص

الميحهة.

كانتالمسيحبةفيأساسية...ئوريةفكرةأول)نه:يقولاننلىكت

وسيط،قدمها،واحدةطوعيةعيمةتضحيةأنفي،للمؤمنينبالنبة،تكمن

الثر،)57(.وكلالأزمنةكلآثامعنالأبدوالىمرةكفرتند

اليهودية.فيمعروفةتكنلمالفكرهذه

.77،ص22المجلدالمؤلفاتإنغلسف.ماركسك.)57(
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!!!!!!!!!
"U؟لأ"د

بتقدمةعنهايُكفرأنيجبالإلهأمامئرتكَبالقالخطيئةبأنالاعتادكان

الافردانانأيبومحيكنولم.القديمةالدياناتلكلمميزأاعقادأاضرحامية

مجادليهمعللاتفاقمضطراكانالتقيفأيوب،.خطيئةبلااليىبأنهيفكرأن

4المرأةمولود1وسعفيلي!أنهعلى : (25)Iالإله.أمامتمامأنقيأيكونأن

عندكأحسن):الناسخالقعلذلكعنبالمسؤوليةالقىايوبانلنتذكرلكن

vمالعدمفيمذنبنفسهفالإله3(،:)01،يديكعملترذلأننظلمأن

تمِففد،أيوبأمامنفسهيبررلمالالهكانواذا.خلقهمالذيفهو،الناص

ضحية،الوحيد"ابنهقدمحينبنفسهنفسهبررانهلابل،المسيحيةفينبرلره

الالهافتدىوتد.وخاطئةانقيةغيراخلقهاالقالبثريةلأجلعظيمةكفرانٍ

....الخطاياافتدى.هوذنبهعنأيضأكفرلكنه،الناسخطاياال!تضحيةبهذه

قدكان)نغلىلكناطبعأ3المنطقفياختلالهذاهلانفسهأمام3منأمام

خلفت،مؤسسهاقدمهاالتىالموتتضحيةخلالمن،،المسيحيةاانلاحظ

الجميعكانالذيوللعزاءالفاصدالعالممنالداخليللخلاصمفهومأضكلأ

،)58(.بنوقاليهعلمحون

-منأضقدالمسيحيةفيالالهمارصهالذيالفريدال!اقالتبريرفعل)ن

صا،91.31المطدافىللكإ!سا!.مار!ا&.)58(
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و،غرجأاالتوْاقةالبئريةأمابمفغفالإله.الإلهتبريرعميةالجوهر-حيث

يكنلمالمسيحيةف!يهاوبدتالقالظروتظلففي،.الخلاصالىطريقأ"

الجدعملعلأخذت"انغلىيقولكما،فالمسيحية.أخرنحرجمنهنالك

نحرجعلالعثورتمكا،وجهنمالماءوخلفتالآخزالدنيافيوالعقابالثواب

.،)95(الأبديةالجنةالىالأرضيعذابنامنوالمظلوميناتواتنيقؤ

lUاقاهذحولبيسوعأمنمنينبئونالجديدبالدينالمثرينأواثلكان

المسيحيةلدىنظهر،اتالنبؤشكلوهوالقدماءلدىالمعتادالشكلعلالمعزية

أنبياؤها.

الجديد!للديانةالأصطوريالمؤصعننعرفأنن!تطيعالأناجيلمن

،(14:5مت)(الشعبعند)6نببممثلعندهمكاناانه(المسغيسوع)

وجمغاللهأماموالقولالفعلفيمقتدرانبيأ"انانأيعتبرونهالناسوكان

او)لللياالنبييسوعفييرونالبعضكانلابل(.ا.:24لوا،الشعب

يسوعفانا،ناجيلويموجب(.16:14مت)الأمواتبينمنقاموقد()رميا

الزمنلنهابةالقربالحلولحولاتهنبؤمطلقأالشعبأمامدائمبثكليتكلم

حينمن،وموردأالقدامىالأنبياءكلامالىذلكفيستندأ،الإلهمملكةوقيام

لكنه.ودانيالاثعياكابوخاعةالبويةالكتبمنالمناصبةالمقاطع،حينالى

انه.نبؤكتبقديسوعأنالىلثرالجديدالعهدمصاثرفيمكانمامن

رؤياامؤلفوهو،ذلكفعلالمبكرةالمسبحيةأنبياءمنأخرنبيأف!ن،بالمفابل

،.المقدسالكتاب"نهايةفيالواردالكتابيوحنا،،

حكممنالعاضرالعامني،ميلاثي64عاممنالثافيتثرين91في

واعتمرمرعةأبعادأالفورعلواتخذ،رومافيحريقاندلع،نيرونالامبراطور

وكواخالأكياءقصور،بالسكانالمكتظةالأحياءملت!هماليالومغأبامصبعة

ثلالة،نهائيأتلمرترومافيحيأعراربعبين.العامةوالمبافيالمعابد،الفقراء

هذازالثرمنكثيرومات،سوداءجدرانسوىأخرىأحياءصبعةصيبقولم

الحريقمنواستفاد.وممتلكاكممساكنهمفقدواممزأنايعأولكنالحريق

.483ص22المبدالسابقالمربع)95(
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هنالككان5(:تاجتوس)تلايتوساليونافيالمؤرخضهاثةفهاهي.السارقون

النارتصلهالمالتىالبيوتالىالملتهبةانعل،المكئوفعل،يرمونناص

عوأْلقثونالنهبممارسةبقصد)ماوذلك،أوامري!نفذونأنهمساثحين،بعد

الأهاليبينوانثرت.،6ْ1(ماشخصلإراتخاضعينبالفعلكانوالأكملاما

كانالذي،ذاتهنيرونمنبامرفعلأأحبرفتندالمدينةأنحولقويةضاهلعات

الذيالوقتفيوأنه،والمريعةالعظيمةالفرجةتلكبمثلباتلنذزمنمنذيحلم

الريفيقمر.ضرفةعلواقفأنيرونكان،الحريقلهيبفيتتأوررومافيهكانت

طرواثة.حريقحولهوميروسأشعارولقرأ

.الثاهلعاتتلكفييكمنكانالحقيقةمنجزءأىالقولالصعبمن

ديونوصويتونيوصاللاحقانالرومانيانوالمؤرخانبلينيوسالحريقفمعاصر

)61-- تماما.بهاموثوقحقيمهالحريقهلىاعننيرونمؤوليةيقبرونصيوس)

ينقلٍكما-نيرونكانحيث،انثعاتلتلكأصسىهنالككانت،حالأيةعل

امبراطوراأصبحأنولعد،بالحرائقيلعبأنيحبطفولتهفي-صويتونيوصلنا

اصمالجديدةالمدينةعليطلقبأنهـمحلمرومابناءاعاثةبخططمثغولأكان

.،نيروبوليى"

الاجراءاتبعمبىالحريقبعداتخذنيرونأنلنابنقلذاتهتلايتوسأنك!ا

ساكنوثئدتروماالىالتموينفجُيب،الحريقمنالمتضررينيياعدلكي

يفضحالذيالكلاملىلقاتبوصعهملاان....الرئيى).(صخاهلكن1،مؤقة

مهتماكاننيرونانعلما،،هومنهبأمردُئرقدالحريقانيؤكدوالذيصمعته

يعز،الائعاتعلالتغلبلأجل،نيرونوهاهو01اصتثناءليأاهتمامأبشعيته

الكراهيةاستثارواالذينأولئكالبراعةغايةفيتعذبلأعمالويعرضمذنبينعل

منالذي،المسغاأم.سيحنيسميهمالحدوكان،بخساساتهمالعامة

زمنعلالبنطيبيلاط!الحلامأعدمهفقد،التميةهذهاشتُقتاسه

.TAعثرالضاصىالمبدال!ولياتكيتوس5'1()

XII,I.16,الروسانيالتاريخ،س!سدمدن:وايضأ38نورنليصرأ12حياةصويتونيس)61(

-المتربم-.الرسمينيرنللب!RINCEPCEاد)0(
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جمددأعاد،مالوقبقيعقدكانالذي،الضارالمذهبوهذا.طيباريوس

زوبل،البلاءهذااتثرمنهاالتىوحدهاعو11فيفقطلي!العلنالىليخرج

صراحةيعزفونالذيناولئكعلالقبضيُلقىكانالبدايةفي....أيضأروما

الناسمنكبيرعددعلالقبضالفاءجرىثمومن،الطائفةهذهالبانتلألهم

مابقدرالأثمالحرائقبتدبرلي!أدينواوقد،هؤلاءاليهمأضارالذينالأخرين

وركم....بالتهزئةتقترن)ماتئهموكانت.البثرىللجنسكرههمعلأدينوا

القاؤهذهكلكانت،العقابأقىوشتحقونمذنبينكانواالميح!ننأن

الفائدهلأجلليسيباثونهؤلاءأنللناسيبدوكان)ذ،عليهمالثفقةتستدس

،)62(.وحدهنيرونلدىللدمالتعطشنتيجةبلالاجتماعية

الزمن،منقرنربعقبل،جدأقريبأمدمنذظهرتقدالمميحيةكانت

ظهرتفقد.نيرونعهدجاءحينبالغانتشارعلحصلتقدكانتولكنها

وايطالياواليونانالصغرىأصيامدنفي،عوذاحدودعنبعيدأالمسيحيةالطوائف

هذاوكان،الثمبعامةمنينحدرونبغالهمالمسيحيونكان.ذاتهاوروما

كانواالميحيينولكن،الرومانيةالسلطاتأعنفيللريبةمثيرأذاتهبحد

بهايتصفالقالمصداقيةتجلياتأحدإن.كزالريبةتلكيعمفونبسلوكهم

علواحدةمرة،ضحيةبتقديمالالتزامكانالرومانيةالامبراطوريةفيالمواطن

الإفةروماونمثالالامبراطورتؤلهالقالتماثيلحيث،المعبدفي،سنويأ،الأقل

منللتهربالسبلبثتىيسعونكانواالمسيحيينلكن.رومامدينةتجدالتى

مهما،الضحاياوتقديمالوئنيةللآلهةبالسجودتمحديانتهمتكنلمإذ،ذلك

الوثنية.التقدماتتقديمأثناءالحضورفيليرنجواماكانواأنهمحتى.الأمركان

تالرينشريرينيبدونأنفسهموهم،بربريأتعصبأللكثيرينتبدوديانتهموكانت

12()63(:2بط2:12،1513:1652بط)1خساصةبأيةالقيامعلى

أطرافالىنيرونعنهاأعلنالقالم!عيدِ!ملاحقةانتقلتوقد

كلؤزرضونوكانوا،القانونخارج،فعليأ،هؤلاءفأصبح،الامبراطورية

.44عثرالضاسىالمبدالحولياتتاكيتوس)62(

(l%'( Tالسابق.لمربع
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تلكعليقدمونمنهمكثرونوكان.والآلامللتعذبهـتعرضونمكان

تلمر.بلاالموتولتقبونبالمغ)يماكمأجلمنالحطرب

المغ،منللتبرؤمشعدرنأناص،شكولا،المسيحِنبينؤجِدلكنه

السنراتهذهوفي.مزثدينالكثيرونوكانوممتلكاكمحياكميصونواأنعل

الصنرىأصيامدنفيالميحناياديبينيتقلجدبدكنابراح،بالذات

ايونانيةبالكلمةبعدفيمائفب،اليونايةباللغةمؤلفوهو،اليونانية

،،apokalypsis،،يبدأكانالكتابلأن،(،الرؤيا"تعنى)أبوكاليبى

نألابدماعبيد.لُيرياللهاياهااعطا.القالمبئيوعرؤيا)5(ا:بعبارة

1(.:ا)رؤيوحنا،لعبدهمحهببدمرصلاوبيةقريبعنيكرن

عظيمبنبأالايمانفياخوتهينبىء،لسانهعنالكتابكتالذكط،ولوحنا

مكتوبماهوومحفظونالنبؤأقواليمعونوللذينيقرأللذيطرى5:يعز-

الوقتلبعضأيضأالصموديجباي(،3:ا)رؤ"قريبالوتتلأنفيها

وسيحصلالآلامكلكايةصتحلفقريبأ،المغدينعنالارتدادوعدم

يوعتبلمنيوحناعليهاُطبعالذيالرهوهذا.المكافأةعلالصامدون

كنابفياكتبترا.والذي":ليرحناالإلهأمرجاءثم،الملاكعبر،ذاتهالمغ

منعددفييوحناراىوقدا(.ا:)1،الكنائىالسغالىوارصل

،،تريبعنيكونانلابدما5(أصلأ،الرؤيااتكمنهاهنا)هالتجلياتا

الأثياءمنالكيريقعسوتذلكقبلولكن،العالمكايةقريبأشحل:وتحديدأ

فيالإخؤالىنقلهاعبروماليوحناعنه،أعين5ماهوهذا.والمرعةالعجيبة

ضروربأ.الإبمان

،دانيالكتابمؤلفبقرنينقبلهتمرفكماتمامأهنايوحنانصرفلقد

الىمؤئفهبنسْبيفكرلم،ل!لفه،خلافألكه،العالمنهابةتجولنبؤفألف

الحقيقياسمهعن،وشجاعةبصراحة،كشفبل،سابقنبياوقديمحكيم

يوحنا.-

لىصغيرةجزيرةوهي،بطسُىجزيرةفيكانانهيوحنايخبرنانفهعن

:)1،المسغيسوعشهاثةأجلومناللهكلمةأجلمناوذلك،)يجةبحر

-المترجم-،إعلان.العربيةالترجمةز).(
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الثؤحالةلوصفتعببرثاهيعوهذا)"الروحفي5يوحناكانأحديوموفي.9(

العددا)هذاذيةمنابرصغوضاهدالماءهأمامفانشقت(الانجذابأو

القدامى،الأنبياءلدىالدوامعلموجودان503نصفهوكذلك7ال!حري

المنابروبين(،مرةمنممزلديهبهمانلتقيوسوتكثيرأأجهمااالرؤيا)ومؤلف

يوع،،الانسانابن)لصوؤخياليوصفيتلوذلكوبد.،انسانابنشبه"

ناركلهبوعيناهكالثلجالأبيضكالصوتفأليضانوشعر.رأسهوأما5:الم!يح

ومحهكثيرةميا.كصوتوصوتهأتونفيعيانكانهماالنقيالنحاصثبهورجلاه

وجههفمهمنيخرجحدينذوماضوصبف.كواكبسبعةالبمنىيدهفي

ابنثبه5يوحنارأىوعندما.16(-13ة)1،قوكاؤتفيءوهيكالثس!

يوحنا:روعمنهداذاكلكن،،كميترجلبهعندصقطأ،هذا"الانان

وليالآبدينأبدالىحيأناوهاميتأوكنتوالحيوالأخرالأولهواناتخفلا"

بعديكونأنكدهووماكائنهوومارأيتمافاكتب.والموتالهاولةمفاتغ

91(.-17:)1،هذا

الروحفيأمجدْدأكانفقد.رؤاهروايةالمؤلفيتابع5و4الاصحاجنفي

نأيتبيناللاحقالردومن،،جالىالعرشوعلالس!اءفيموضوععرشواذا

أربعةالعرشوحولالعرشوسطفيهو.ذاتهاللههوالعرشعل،الجالسا

والحيوانأصدثبهالأولوالحيوان.وراءومنقداممنعونأمملؤةحيوانات

نصرثبهالرابعوالحيوانانسانوجهمثلوجهلهالثالثوالحيوانعجلثبهاثاف!

كللؤداخلومنحولهاأبخحةستةمنهاواحدلكلحيراناتوالأربعة.طائر

كلعلالقالرالإلهالربقدوستدوسقدوستقولوليلأنهارأتزالولاعونأ

،.ياقيوالذيوالكائنكانالذيشيء

وأمام،عروشعلأيضأيجلسونشجأوعثروناربعةالإلهعرشحول

كتابيمينهوعل"،اللهأرواحسبعةهي)متقدةنارمصابيحشعةاللهعرض

ختوم.بسبعةومختومأوراء،ومنداخلمن"مكتوياًكان

منتقريبأكلهامقتبسهيوحنالرؤىاوردناهالذيالوصففيالتفاصيل)ن

والحيوانات9(،-7:3)دانيالوكتاب(01واالاصحاحان)حزقيالكتاب

مع،اليهاانتقلتا،الروْيا)منالرابعالإصحاحفي"عيوناًالمملوءة)الأربعة

YVI

http://www.al-maktabeh.com



منوالتقاديىالتةالأجنحةجاءتبينما،حزقيالكتابمنالتعديلاتبعض

ش))،والآخرالأولهوانا)الإلهتعريفوكذلك،(6:3)ش))ضعياكتاب

القولالأخيرالتبيرعلأضاففقط"الرؤياافمؤلف(،44:6548:12

8(.:)1،الياءوالألفهوأناااليونافي

حولالعروشعليجلصونالذين،الثيوخأحدتالالأثناءتلكفي

ليفتحداؤودأصليهوذاسبطمنالذيالأعدغلبقدهوذاا:أنْليرحنا،الإله

خروف"العرشمناقتربقدأنهيوحناراىوهنا.االبةختومهويفكالفر

كلالىالمرسلةاللهأرواحسبعةهياعينوصغقرونصبعةلهمذبوحكأنهقائم

المسيحيين،لدىجدأعببأكانالمغليوعتصويرهوهناوالحروف"،الأرض

العبرانن.لدىللجبروترمزأيُعتبَرفكانالقرنوأما

الإله،يدمنالحجيبالمصائركاب،المسغ-الخروف5يأخذ،وهكذا

كلاللحظةمنذعاتقهعلسياخذالذي،المسغسيادةاستتبابالىيرمزمما

قينمونالأربعةوالحيواناتوالعثرونالأربعالثوخراحثم.كاملةاللطة

لأنكختومهوتفتحالفرتأخذأنأنتستحق5:الخروتثرفعلبرنيمة

ملوكألإلهناوجعلتناوأمةو!ثعبولانتبيلةكلمنبدمكللهواشزيتناذبِحتَ

من"ربواتاربواتُالكلماتهذهترررثم،.الأرضفنملكوكهنة

الله.عرشحولكانتكلهاأنيتبينحيث،والثوخوالملائكةالجوانات

العالم.نهايةثراما،العظيمةالدراماوتبدأالسبعةالحتومالخروفسينزعبعدئذ

ال!بعة،الختومأولالخروتينزع،الرؤياامنالادصالاصحاحفي

فارسيبدوالثافيالحتمنزعومع.توسبيدهفارصوعليهأبيضحصانفيظهر

منالسلامينزعأنأُعطيئ5قدفهو،كبيرسيفوبيدهاحمرحصانعلىآخر

فارسفيخرج،الثالثالختمالمسيحوينزع،.بحضأبعضهمبقتلوانالأرض

ثمنيةا:يأمرهالماءمنصوتوجاءهميزانأبيدهيمسكوهوأسودحصانعلى

فرسواذا5،الرابعالختميُنزعثم")5(.بدينارشعيرثمافيوثكبدينارقمح

الألوانذاتالخيولهذه)ن(.تتبعهوالهاويةالموتاسمهعليهوالجال!أخفر

كتابفيعنهاقرأقدانهبل،يوحنااسثنباطمن،أيضاًهي،ليستالأربعة

الزمانذلكبمقاييسباهظثمنمذا).(
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176-7:ازك)زكرياالني i:الىترمزاطيولكلأمتوهناك(،ه-ا

زك)،كلهاالأرضسيدلدىالوقوفمنخارجةاوهيالأربعةالطولةالأرواح

القالعظيمةالكوارثعلالنذيرهيالخيولف!ن،يوحنالدىأما(6:50

الماويةالزاجيدياوسف)ن.النهايةتلكحلولب!قترابلىلذانأالعالمنهايةتبق

الذيناولئكلدىجداًعميقأانطباعأتتركأنيجبكانمؤلرةلوحاتيستخدم

اللوحاتتلكلأنذلك،الميلادبعدالأولالقرنستيناتفي،الرؤيااقرأوا

ذلكفيالرومانيةالامبراطوريةاصابتالتىالفعليةالمصائبمعتمامأتتناغمكانت

لها،لاكايةحروبصنواتنيرونحكممنالأخيرالسنواتكانتلقد.العقد

ضديت!فضونالرومانيونوالولاة،الغالةوبلادعوذافيتندلعالاتفاضاتوكانت

روماالجوعهزكما.العرشعلالاصتيلاءفيطاعن،الآخرتلوواحدأنبرون

أرضيةهزاتوجرتمبلاثي65عامفيمريعبطاعونللطالياوأصيبتمرارأ

الأبيضللبحرالث!رقىالث!اطىءكلوفيالصفرىوأصياواليونانايطاليافيهدامة

.وفيرأالموتعصولجمق،اذأ،الأخضرالحصانذوالفارسكان.المتوصط

نظرأ،للميحِننبالنسبةخصوصأمربعةكانتالنواتتلكلكن

الجوهر-حيث-منفيهمواحدكلكانوحيث،لهاتعرضواالتىللملاضات

.بالموتمهل!دأ

ماتراالذينأرواحالمدبحاماميوحنافرأى،الحاصالختمالحروتنزعثم

القدوصاليداعامنىحتىقلأللينعظيمبصربوصرخوا)،المسغدينلأجل

ئيابأواحدكلفأُعطُوا.الأرضعلالساكنينمنلدمائناتقموتقف!لاوالحق

واخوش!رفقاؤهمالعبيديكملحتىأيضأيسبرأزمانأيسزمحواأنلهموقيلليضأ

11(.-8:)6،مثلهميُقتواأنالعتيدونأيضأ

الفلكية:الكوارثمنعدديخجري،السادصالحتمالحروفوينزع

صاروالقمرثعرمنكصحصوداءصارتوالشمىحدثتعظبمةأزلزلة

هزكااذاشقاطهاالتينشجرةتطرحكاالأرضالىسقطتالساءونجومكالدم

مننزحزحاوجزيزجبلوكلملنفكدرْجانفلفتوالساءعظيمةريخ

موضعهما،.

الثعبعددونعندما،القدامىاسرائيلأنبياءكانكيفنذكراننا
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طيع!بهظواهرصزا!االالهثبنونةأنانأ!زكون،عؤبفضبها!اطى

ثاهد)ن.وكيرهاالأرضةوالهزاتالقمروخسوتالثمىكسوت:مرعبة

كيرالتينحباتمثلالأرضعلالساقطةوالنبومكلفافةالنتالقالطء

الصورواما)34-4(اثع!ياكابمنلمقطعتقريبأحرفيتكرارهيالناضجة

)32وحزقيال01(-)2يوئيلكتبفي،جهدثونماعليهاالعثورفيمك!تاالأخرى

:A - V)وملاخي.وهوثح

الأريحةالهدامون-والملائكة،حلقدالفظيعةالالهدينونةيومهاهو،أف!

الملاكلكن.الثغبعملهمللقيامشعدرنوهمالكونزواياأربعفييقضون

ولاالبحرولاالأرضضروالا5:قاهللأيوضهم،الحياللهختممعه"الذى

000144،)ختميتمهكذا،.جباههمعلالهناعيدنختمحتىالاضبار

يرىكما.عثرالاثقاصائيلأصباطمنصبطكلمن00012أي،شخص

عرضاماميقفون،والثوبالأقوامكلمنابثرمنالهحصرلاجمهرةيوحنا

أحدولرح.الحروتكجدونالنجلسفأبدعموفيليضاءثيابفيالحروف

ثيابه!كلواوقدالعظيمةالضيقةمن6لواالذينهمهؤلاءا:للراىالثيوخ

كاراويخدمونهاللهعرضأمامهمذلكأجلمن.الخروتدمفيثيابهمويضوا

بعديعطثواولنبعديحوعوالن.فوقهميحلالعرشعلوالجالسهيكلهفيوليلْا

العرشوسطفيالذيالحروفلأنالحرمنشيءولاال!ىعليهمتقعولا

7:31ء،عيونهمعنثععةكلاللهويمححيةماهينابغالىويقتادهميرعاهم

-IV).

ثوابهم.محلالمسغلأجلالموتنلقواالذينحصل،هكذا

فيصيكوت"فيحدث،الابعالجم،المسغ-الحروف)ينزع،أخيرأ

يمسكونملاثكةصبعةالالهأماميقفكيفيوحناويرى،ساعةنصفنحوالسماه

علالقاهاهوالمدبحمنبنارملأهابخرةليلهثامنوملاك،ابواقسبعةبأيدعم

الملاكيرفع،عندئد،.وزلزلةوبروقورعودأصواتفحدثتأ،،الأرض

الآخرتلوواحدأالأخرونالملائكةبعدهيفعلهماوهذا،،يبؤقاوبوقهالأول

كابمناقتباصوذلك60الربيومابحلولتنىءالأبواقأصواتأنواضح)

ونارئزد:هولأكزجديدةكوارثالدنياعلوتنهال15(.،1:)2يوئيل
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الميا.وتحولالبحرزنارلةجبالوعقوطوالعثبالأضجارواحزاقبالدمنحلوطان

فيالتىالسفنئلثوغرقالبحرفيالقالحيةالكاهلناتثلثوموتدمالىالبحرية

المصاجمثلمتقدكوكبالأرضعليسقطالثالثالملاكيبوقأنويعد.البحر

ئرةالميا.فتتحيل،والينابغالأكارثلثيصيبوهو،،الافشتيناواسمه

11(.-01:)8الميا.،منالناسمنكثيرونمات5ووصامة

انجومووثلثالقمروثلثالشس!ثلثيُضزبالرابعالملاكبوقوبعد

يوحناورأى،الخاصالملاكبؤقثم،.كذلكوالليلثلثهي!ءلاالنهار"

ففتح،،الهاوسةبئرمقاحوأُعطيالأرضالىالماءمنسقطقدكوكبا)

الدخانومنكثبدخانهنالكمنفخرج،،الهاويةبئر"المفتاحبذلكالكوكب

شبهك!ليلرؤوصاوعلىللحربمهيأةخيلثبه)الكلشنغجرادخرج

أصنانهاوكانتالناءكث!عرشعرلهاوكان.الناصكوجرهوجوههاالذهب

كصوتأجنحتهاوصوتحديدمنكدروعثروعلهاوكان.الأسودكأشان

اذنابهافيوكانتالعقاربشبهأذنابولها.قتالالىتجريكثيرةخيلمركبات

الهاويةملاكوهوملكهالجرادلهذاانليوحناوتيلا(..-7:)9،خمات

اصمهيعنىالحالتين)وفيأبوليونولاليونانيةاَبَذونبالعبريةاسمهالذي

أشهرخمسةطوالاناسيؤفيانالجرادهذا،)سلطانوان"()المُهيك

يذالمريعالجرادصورة،أخرىمرة،يختلقلمالمؤلف)ن(.9الاصحاح)

6:ايوء)يوئيلالنبيكتابمناستعارهبل،الأصودبأسنانالشبيهةالأسنان

)2:4).

عظيمأجنبيجشهجومعنخياليةصررةتبدأالسادصالملاكبوقبعد

.الفراتنهرجهةمنيأقي

ابحرفيوالأخرىالأرضعلرجْلأيضع،أخرجبارملاكيظهربعدئد

أصارعن،السبعةالرعودامثلبصوتيتكلموثع،مفتوحكنابيديهوفي

ويقمالسماءنحويدهيرفعثم،كلامهتسجيلمنيوحنايمغلكه،المستقبل

ب!ثركما،،اللهصرأيضأيتموا"بعدزمانلايكون"السابعالملاكيبوقحينأنه

منالكتابيأخذبأنالسماءفيصوتمنأمرأيوحنايتلقىثم.القدماءالأنبياءبه

وأممثعوبعلىايضأشبأأنكجمب5:قالالملاكأن)ذ،ويكلهالملاكيد
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فيهثابهأمثهدأحزقياللناو!فأنصبقلقدا(.ا-01:8)،وألنة

.(4-ا:3)حزكتابللفافةالتهام

تلقاهاالق"التجلياتامنآخرعددأكرالحاديالاصحاحيصف

للوث!نيينشعطى،أورشليم،،المقدسةالمدينة"أنحولروياذلكفيبما،يوحنا

و.،(أصبوع)نصفأي،ونصفصنواتثلاث)شهرأ42صيدوصونهاالذين

ممالك!ارت":الطءفيهائلةاصواتفحدثت،السابعالملاكبؤقأيخرأ

شيخأوعثرونالأربعةاما0(1:15)1،الأبدالىفشملكومشحهلربناالعالم

غضبكأق5:وصرخواأمامهانحنواالإلهعرشحولالعروشعلالجالسون

اسكوالخاثفينوالقديينالأنبياءلع!دكالأجرةوتعطىالأمواتوزمان

18(.:)11،الأرض!لكونكانواالذينوليهلكَوالكبارالصغار

تعزية،فيهنبأعلىالمؤمنونحصللقد:افتهتالروياأنللمزيتهيأهنا

المتبقيالزمنوهو،ونصفصنواتثلاثبعدتحددعدهاوموقرببةفالدينونة

المؤلففبهايصف22(-اY)اصحاحاتعدةتتلوولكن.والصبرللاتظار

عجيبة:أيةالماءعلظهرتهاقد.والرؤىالنجلياتمنكاملةسلسلة

عثراثنىمناكليلرأسهاوعلرجليهالمحتوالقمربالشمسمتربلةامرأة"

يرعىأنعتيدأذكرأابنأا،،لتلدومتوجعةمتمخضةتمرخحبلوهيكوكبأ

احمركبيىتنين:أخرى،أية5السماءعلتظهركما.،حديدمنبعصاالأممجمغ

الطفلابتلاعبنويوهو،تيجانعثرةقرونهوعلقرونوعثرةرؤوصصبعةفو

حربالما+فيوجرت،،عرثهوالىاللهالىولدهااخئبفاولكن،الوليد

التننمعمعركةفيدخلالملائكةجث!رأسعلميخائيلالملكانحيث،كبيؤ

الننينفطُرح5:الطءمنبالتنينوالقىعليهموانتصرالأثرار،وملاثكة

وسع،.كلهالعالميضلالليوالثيطانابليسالمدعوالقديمةالحيةالعيم

المسغمملكةوبدايةالحلاعىزمنويحلولابليسبسقوطينىء!وتأيوحنا

المشدِش،واخلاصوبصمود،الحروتبلم"التنينكُببلقد.وططانه

ييث!ونالذينأما،.الموتحتىحياتهميحبوالماالذيناولثك،شهاثةبكلمة"

الأنغاضبالأرضعلصقطالديالثيطانلأن،لهمفويلالأرضمحل

بلا!اوعلالمرأةعلكضبفل!لك،الكيرلهيبقلمانهيعرتوهو،خصوصأ
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.V(I:)2؟،المغكوعضهاتوكلمماللهوصايامجظوناللوننلها

-بلامفهومةكانتوهبمبسهولةتفسيرهاكلكن،التجلياتاهلهكلان

ضب،طبعأ،هيكوكباعثربلأ!المتوجةالمرأة:الأواثلالكتابلقراء-ثك

المخلص،منهايولدانيحبالقهيفاصرائيل.عثرالائنىبأصباطهاصرائيل

الا%اطور!ةالىيرمزالعثرةوالقرونالبعةالرؤوسفووالتنن،،الممسرح"

المتوجةلرؤوصه،الامبراطوريةالمثالحارجوانهوالأحمرولونه،الرومانبة

أكسطى:الحينذلكحتىحكمواالدينالسبعةالأباطرةرمزهيالبعة

الثرةالقرونأما.وأوتووجالباونيرونوكلوديوسوكاليجولاوطيباريوس

هذا،كلعل)المقاطعاتيحكمونالذينالفرةالولاة،الأرجععل،فهي

S(A)دانيالكتابمنمفتبىأبضأالرمز : V.)المولودالطفلأماملأ

)هذاحديد"منبعصاالأممجميعأيرصأنعليهتوجبفقديسوع،الممسوح)

نأحيث(،9عدد،الثاقالمزمررمنتقريبأحرفيبثكلمأخرذأيضأالتعبير

علكه.انللتينيتنولمالساءالىأيخذالمغ

الىبذهب،بالتينالرومانيةالامبراطورية6الرؤكاامؤلفلئهأنبعد

نأيشطيعلنلكنه،ا!بارابليى،عينهالثيطانهيروما:ذلكمنأبعد

لابل،عليهموينتصر،المسيحيينأي،المسغشهالةبيدهمالذينالىييء

أجلمنالموتلملائاةباصتعداثممذلكفيبما،وصمودهمبتقواهمعيغلبونه

.(64عامبعدالمسيحيينملاضاتالىواضحتلميح،بالطغ،هذا)الإيمان

البعرشاطىهعل!اهو.الجديدةرؤا.يوحنالنايرويا3الاسحاحفي

رؤسسبعة-الابقالتنين-كماله،فظيعوحقالبحرمنبخرجكيفهـلرى

كفموفمهدبكقواثموتواثمهنمرثبه"الكلحيثمنلكنه،قرونوعثرة

الرؤوسأحدأنبوحناورأى."عظيطوسلطانأوعرثهقدرتهالتنينوأعطا.أصد

الناصوكلللوخ!خضعتالدنباكل.ضنيلكنه،للموتمذبوحاكأنه

أصماؤهمكانتالذينأولئكعداما،للوحشملطانهأعطىالذيللتينصبل!وا

محنك!فواوالذين،،ذبحالذيا!روفحيؤسفرفيالعالمتأسيىمنذمكوبة"

القديين:علالحربيعلن،الوحش05القديسينوايمانكصبردايمانصبر

فؤيظلمهمأنيُعطلملكن،،وينلبهمالقديصينمعحربأيصغاناعطيا
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1(.أخرى)مز،"أصبوعنصفأي،ضطشهرأ42بل،طويلة

رمزجديدهومنالبحرمنا!ارجفالوحثى.تمامأواضحهناالمباز)ن

:)7دانيالكابمنمستعارةالوحثىهلىاسماتوكل،الرومانيةالامبراطورية

جبروتانزالدينفيواخوانهالرؤيامؤلفلدىضكثمةهنالكككنلم3(.

،،للميتالمدبوح"والراص.ذاقهالثطانعنصاثرانالأباطرةوصلطةروما

الذينيرونالىالزمانذلكقارىهلدىمفهومتلميحهو،بعدفاضفيال!ي

لكن،أخيرأفانتحرالمقاطعاتفيالولاةمنعدد68عامفيضدهاننض

يعود.وصوتحيانهتقولكانتاثلعات

الأرضمنطالعأأخروحثأرابتئم5:أخرىر!ياالمؤلفيصفوهنا

وبعد(.ضيطافيبكلاميعنؤأي)،كنينيتكلموكانخروفثبهقرنانلهوكان

الجودعلالناسكلجمبر،الأولالوحشمنالسلطةالوخ!هدايستلمأن

ودافحأالناسمنريأ،مدهثةمعبزاتيصنعكلىابنبيالئافيالوخىهلىاله

لاومن،،وعاشالسيفجرحبهكانالذىللوخىصورة!نعواالأن!ياهم

من-بامجاءعبكان،ذلكعنعدا.)عدامهيتوجبالوخىلصوؤيسبد

اسمأو...جهتهمعلأواليمنىيدهمعلصمةلهمنصنع)أن-الوخى

الحكمة.هناا:كامضةبكلماتا3الاصحاحويت!ي".اسهأوعددالوخ!

وستةمئةصتومحد!ه.انسانعددفانهالوحثىعددنليحسب!ئملهمن

هذايحلواأنيوحنامعاعريعلأبدأالصعبكيرمنكانلكن،،وصتون

الىيُرقزكانه،اليهوذيونفيهابمن،القديمةالث!عوبمنالعديدفلدى.اللنز

الحروف666،الوحث!عدد"فيعوضناواذا.الأببديةحروتبمخلفالأرقام

الذيالوحش،فاذأ،،قمرنيرون"كلمتينعلالحصوليمكننا"العبرية

.ونيرونروماالىيرمزثفيلكنهمميتبجرحرؤوسهأحدأصيب

منالمقربينالمتثارينمنواحدأالقرنينفيبالوخىيقصدكانالمؤلفيبدوأن

الضخصهذايكونوقد،الأباطزعاتقوانينضددالذجمبذلكربما،نيرون

علتهد،سمةIماعلامة،للوخىيسبد)الذيكغبأنيقفينظامأفزض

ذلك.

يرصمهنا.قبلفيمنكز،لمجمللاالمصيحنحياة(!بحت
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علواقفخروفواذانظرتثما:ومعزيةوضاءةلوحة،جديدمن،المؤلف

:)14،جباههمعلمكتوبايهاسملهمألفأواربعونئةومعهصهونجبل

النساءمعيتجصرالمالذين5،العفيفونالأبرارالأتقياء؟المسيحيونانهم-ا(

بينمناثزواهزلاء.ذهبحيثاالخروتيتبعونالذين....أطهارفهم

أهلجمغينىءالاءفيطائرأمحأيرحناورأى.،وللخروفللهبلاورةالناس

فالملاك،يخافواأنبالمميدِشلايجدرولكن،الربدينونةساعةبحلولالأرض

بعد،.دينونتهصاعةجاءتتدلأنهجمدأوأعطوهاللهخافوا5:للاخرينيقول

صقطتا:الوشيكروماسقوطحولمفرحأنبأيحملثافيملاكيطيرالأولالملاك

يقارنون،اليهوذيينمثلثلهم،الأواثلالمسيحيونكان)6العظيمةالمدينةبابل

ملاكيأقيثم(،الرفوانعدامالقررمزلهمبالنسبةأ!بحتالقببابلروما

علستويقبلولصورتهللوخىيسجدأحدكانانأ:برهبةيحذر،ثالث

بناروئعذب....اللهغضبخمرمنسيربأيضأفهوبدهعلأوجبهته

أبدالىعذابهمدخانويصعد.الخروفوأمامالقديسينالملائكةأماموكبرلت

منولكلولمورتهللوخ!يسجدونللذينوليلأنهارأراحةتكونولاالآبدين

الىفقطليسموجهةكانتهذ.الملاككلماتأنشكلا،.اصمهسمةيقبل

وكانواالضحفاعزاهمممنالأوائلالمسيدِشمنالبعضوالبل،الوثنن

بالتعذيبالت!ديدتحتالوثنيةالطقوسوممارسةروماللطاتللخضوعستحدين

طوىاكت5:الماءمنيناديهصوتأذاتهالوقتفيصمعيوحنالكن.والقتل

منيسزيحوالكيالروحيقولنعم.الأنمنذالربفييموتونالذينللاموات

الايمانفيوالصابرينالمرتدبن)ن13(::)14،تتبحهموأعالهم.اتعابهم

الأبديةالآلامتتظرهمفالأواثل.افعالهحسبكل،جزائهمعلسيحصلون

الأبدية.النعمةسيلقون،ماتواولوحتى،والآخرون

يحملونوهمآخرونملاثكةسبعةال!اءعلىيظهر،الأثناءهذهفي

،الأخرىكأسةللوالأرضعليخصبوكاالسبعةاللهغضبكؤوصبأيدعم

صمةيحملونكانواالذينالتاسأجساد:الثريبالجن!فظيعةمصائبفتلحق

الأرضتحرقوالمسدمالىسَحولالبحرويا.نتنةبقروحتعطىالوخى

علوسقطالزلازلتقعجديدومن.الوخىمملكةكلتفطيوالعتسةبنارها
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الكذابوالنبيالوحث!فممنفيخرج،).(،وزنهثقلنحر)عظيمبزدالأرض

قوىكلولمجمعالبلدانكلملوكالىتذهب،ضفادعضبهاضيطانيةارواحثلاثة

لمحويرهنا)"هَرْجمدونبالعبىانيةيدصالذيالموضعالى5،الخيرقوىضدالثر

منطقةاصممجيدوأوومجدون،مجدونجبل=هارمجدون:عرلتينلكلمتبئ

5:9162قض):اليدمفيكثيرةمعاركجرتحيث،فلص!طينفيومدية

بابل،مصيرابأنبوحناالملالكةأحدويخبر((.اا:12زك،23:92مل

صبعةلهقرمزيوحث!علىالجالسة،،العظي!ةالزانية!دينونةفهاهي،تقررقد

الملاكيكثفالمرةهذهوفي.قاثمة،رومادينونةاى،قرونوعرةرؤوص

المدينةهيرأيثالقالمرأةأ:أوضحبشكلوالوخى،الزانيةالمرأة5صرليوخا

سبعةهي"السبعةالوخىورؤوسaالأرضملوكعلمُلكلهاالتىالعظي!ة

.تلالسغعلبُنيتقدكانتروماأنمعروف)جالسةالمراةعيهاجبال

قأومتىبعدُيأقيلموالآخرموجودوواحدسقطواكسةملوكوصبعة(المؤلف

السبعةمنوهوثامنفهوالآنوليسكانالذيوالوحثى.قليلأيبقىأنينبفي

ملكأيأخذوالمملوكعشرةهيرأيتالتىالقرونوعثرة.الهلاكالىوممفي

يعطونو...الوحثىمعواحدةساعةكملوكصلطانأيأخذونلكنهمبعد

شهداءدمومنالقديسيندممنصكرىوالمراةأ،،وسلطاكمندرتهمالوحق

(الولاةأي)السلطانأعطاهمالذين،الملوكاومعه،الوخ!او،aيسوع

.(17الاصحاح).،..ينلبهموالحروفالخروتسيحاربونهؤلاءا

التىروماانها،تقريبأباسها،البابليةالزانية)سيتفقد،وهكذا

والوخ!.المسيح!نالمعذبيندممنكراًوأصالتالعالمكلوأفسدتعذبت

فيهمبمن،آنذاككثيرونيعتدكان-كماولكنهميتأيعتبرونهالذي،هونيرون

زيتنه)5(جزيرةعلظهرقدكانالأيامتلكفي.بتلألأيمتلم-،الرؤياامؤلف

انثاراًحولهالثاهلعاتوانتشرت،الكذابنيرونهوماعرجلايجةبحرفي

يحدثلمذلكلكن،روماالىعودقهمذعورينينتظرونكثيرونوكان،واصعأ

تقريأ.كغ03)0(

لمتربم-ا-.ع!هtهأومح!ه!ول(8)
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كالبورن!وسالمنرىأس!اوالىواعدمهالمدعيعلالقبضأُلقيفقد

يأ،،صقطوا"خمة:روماقا%اطورخاصهوالتيلكان.اسبرنالوص

حيثمنالادص،جانباقصيؤلفتؤالعرضاعتلىنيرونموتبعد.ماترا

15عامحزيران9)الترتب - 6 Aالمؤلفيقولوعنه(،96عاماثاقكانون

يبقىانيبفيأقومتىبعدُيأقيلم"الذي،الابعأما،موجوواحد"

ف!نويايالى.96نبسان16حضالثافيكانونمنملكالذىأوتوفهو،،قليلأ

لمالذينيرونهو،الآنوليىكانالذيالوخ!15،السبعةمنالثامنا

العقابيوميقزبلأنه،الهلاكالىولكنوميودمامكانفييختبىءبل،يمت

.نيرونالوخ!،"ولروما،البابليةالزانيةالالربافي

فرحأعظيما،يستدعيللم!شالرهيبالعدوهذاروماسقوطإن

وقلأسلةاللهجبروتممخدةتغنىالساءصكانمنمجموعاتكانتحيث،الساءفي

."هللويا"

هبئةفي-المز-هذ.ولكن،الخروف5السماءمسرحعليظهرجديدومن

عليحلىهناوالمسغ.بالدمملطخةثيابأيرتديفهو،الحوتتجعثرهية

بين!خيولعلايضاوهم،السماهفيالذينالأجناداييروخلفهأبيضحصان

وهوالأممبهيضربلكيماضصيفيخرجفمه)ومن:بيضاءثيابوفي

الملوكملكمكوباسمفخنهوعلثوبهعل....حديدمنبعصاسيرعاهم

الأرضوملوك"الوخى)ضدهممنمع16(.-11:)91،الأربابورب

النيومعهبالوحشالاماكفيتم.ينتصرالمسغلكن،وجثهملهالحاضعون

جيثهقتلبينما،بالكبريتتحترقناريةبحيزفيفيرميان،حيوكلاماالكذاب

الخث.تكلالطيوروهاهي،المسغفمفيالذيباليف

يتلوبل،الكذابوالنيالوخ!علالقضاءعندينتىلاالأمرلكبئ

عيمة،وسللةالهاويةمفتاحيلهوفيالماءمنملاكعبط:أخر،قل"ذلك

صفبعحيث،عليههـنحتمالهاويةالىبهويلقيهـ!قيلهالثطان-باتنينفيمسك

قبلولكن.صنةلألفاللهمملكةتحلهكذا.3(-ا:02)عامألفالظان

عليهافبلواعروثأ"يرىصاهو!وحنا.العظيمةالدينونةتتمأنيجبذلك

ثهاتأجلمنتُتلواالديننفوساالقضاةهؤلاءأماموتقف،،حكماوأعطوا
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القالأللىالثيامة)ظ.عامألفالميحمعوصي!لكلونانبعئواالدبن،،كح

فقط.المختارينضمى

مروربعد،البعيدالمتقبلفيسيجريماأيضأ،رؤيا.افييوحناويعلم

يضليخرج)وجديدمنالئربصنعوسيبدأالشيطانصراحصيطلق:عامالف

التوراةفيماجوجذكرورد)"وماجوججوجالأرضزوابااربعفيالذينالأمم

يأ01:261تك)ومادايجومرهمااخرييننحيتينمابين،ضعبكمبة

قديمشعبوهم،اليهمرينلقبجومرأنالباخينأغلبويرى(،ه:ا

نحوالأصقوشيونأزاحهمأنالى،الأصودللبحرالثاليالاحلزعاب!أمحن

لقبأالباحثونفيعتبزمادايأما.ابدتبلالسابعالقرنفيالصنرىأصيا

رأىوفد.العببنهذبنببنبعبش،)ماجوجنعبكانربما.للمبدببن

معنىأما(0القديمة)التواريخالاسقوثيينالماجوجفيفلافيوسيوصف

و)38حزقيالكنابفيالترراةفياللفظةوردتحيث،واضحفغير،جوج"

عاؤوهي6،ونوبالمائكروضرئيىماجوجأرضجوجأ:كالآقي93(

صشقطنارالكن،أورشيم،المحبولةالمدينةاوسيحاصرونالتفير(صبة

حيث،الناريةالبحيرتلكفيثانيةمرةالثيانوصيرمى،ونلتهمهمالماءمن

الآبدين،أبدالىوليلأكارأسئتذْبونهوالكدابوالنيالوحشالمرةهل!يوجد

02(:7-0.)1

،"وكبارأصغارأ5،الأزفةكلفيالميتينبيعدينوفةستجريكدئل!

وتمر.كبيرأبيضعرشعلجالساذانهالإلهالمزهذ.الناسيدينوصوت

مماابامواتويرينIَالحيوةوسفرالمصائرصفرينفتح،المقبللوحاتيوحناأمام

والهاويةالموتوصفمفيهالذيالأمواتالبحروسلم5"،الأسفارفيمكت!وبهر

اما13(0-11:)25،أعمالهبحسبواحدكلودِينوافبهماالذبنالأموات

الموتنذاتوا،الناريةالبحيرةالىبهمفرُميالحيوةسفرفيمكتويينليصواالذين

.الآنبعدموتفلا،ويجهنمبالموتألقيالبحيرةتلكبفىالىولكن.ثانية

لمحت،جديدةأرضعلالأبديةوالنعمةالأبدبةالحياةمملكةوحلت،الثردُحِر

I)1،مضناالأولىوالأرضالأولىالطءلأن5،جدبدةساء : Y-ْمعتارن

وهاهو.الجديدةأورضليمالماءمنونزلت11(،65:17666:22)شعيا
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وصف)الكركةبالأحجارأصوارهاكيتالتىالجديدةالمدينةيوحنايُريالملاك

تلكوفي(،للمقارنة(48و42و04حز)انظر.لحزقيالعاكاةفاأورشليم

وكل،الخ،اللؤلؤمنمصنوعةضخمةمنهاواحدة،بوابةكرةاثنتاالأصوار

خيالىوصفذلكبعدويلي.عرالاثنىالا!رائيليةالأشاطاسماءالبوابات

ليل.هنالكيكونلنلأنه،مصابغالىتحتاجلنالتىالمقدسةللمدينةمماثل

ثمرهاالقالعجببةالحياةأشجارالثوارعزوص!تنموالحياةحهرعبرهاوسبمر

حيوةسفرزالمكتوبون"إلاالمدينةيدخلولن،،الأمملشفاءاوورقها

للالهعرضانالمدينةفيوسيُنضب.للمسيحأوفياءظلواالذينأي6،الخروت

)أيهدالجديدةأورشليم!ي!كنونالذين،أعدهأما،وللخروف

:)22اجباههمعلواسحهوجههشنظرونوهمايخدمونهفوف(المشحيون

3-.)2

طرى.سريعأأقيأناها):الالهلسانعنيوحناالملاكييىء،الختامفي

لأنالكابهذانبؤأتوالعلتختملا...الكتابهذانبوةأقواليحفظلمن

هوومن.بعدُفلبتنجىنجسهوومن.بعدُفبظلميظلممَن.قريبالوقت

واجرقيصمريحأأقيأناوها.بعدُفليتقدسمقدسهوومن.بحدُفليترربار

عمله"يكونكماواحدكللأجازي

،ايوعالربأعاتعال5:المؤلفيطلقهحاربنداءالكتابويهي

الوتتلأنالكنابهذا..تختملااالملاكقالهاالقالوداعكلمةأما

تبلمناليهابهدا)صدارلسببضرح،الجوهرحيثمن،فهي6قريب

يوحنا.

التىالتفاصيلنكؤ،قرائهلدىتويأانطباعأيزككانالكتابأنشكلا

معاصريلدىتمامأمفهومةكانت،المعاصرلقارئناواضحةغيرتبدووال!،فيه

الرؤيا:فيمكتوبماهونؤكدالأعراضكلأنلهؤلاءيبدوكانلقد.المؤلف

المجاعةوصنواتالجرادوهجوموالكسوتالأرضيةالهزاتكانتذاكرضهمففي

الذينوحدهموالميحيوناليهوديكنولم.الداخليةوالنزاعاتالداميةوالحروب

الي!ودلكن.الوثنيونوكذلكبل،أعظمبمصائبتبىءآيالتذلككلفييرون

،،يهوهيوم)لالقريبالحلولأعراضتلكأنصراحةيقولونكانواوالمسيدِش
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لدىاللسغالثافيالمجيءأو(اليهودلدىا،الممسوح)ومجيءالعالمكايةاي

يوماكوصف،القديمةبالنبوءاتيشهدونذلكأئناءوكانوا(،الم!يدِش

.الأنبياءمنغيرماأواثياأو،مثلأيوثيللدى،عوه

فهاهو.المسغيوعالىمملأللةنبوءاتينسبونالميجونكانبينا،هذا

ماهي...لناقل...ا:يألونهيسوعتلاميذكانكيفلنايرويالانجيل

بحروبتسمعونسوت...يسوعفأجاب.الدهروانقضاءمجيئكعلامة

وأوشةجماعاتوتكونمملكةعلوكللكةأمةعلأمةتقومهلأن...حروبوأخبار

مبغضينوتكونونويقتلونكمضيقالىيسلمونكمحيئذٍ...أماكنفيوزلازل

بعضأبعضهموشلمونكثيرونيمزوحينئل!.اسميلأجلالأممكلمن

01(.3-:24...،)متبعفأبعضهمولبنضون

كلأنلمؤلفهاالمعاصريناالرؤيااتراءمنللمسيدِشيبدوكان،)ذأ

الدينونةوليومالثافيالمسغلمجيءالقريبالحلولنجولالنبؤحفيقةيؤكدثيء

في،للسيح)خلاصهموعلىآلامهمعلضعفمئةسيكافاونحيث،العظيمة

منثم.ايقدالكبريتبحيرةفيالأبديةالحذاباتلأنظعمعذبوهمسيمَغحين

وفيالموتعذابالىالسنواتتلكفيمثىالمسيحيينمنكم،يعرتالذي

كبيرأدورألعب،الرفمااكنابانفيلاثك!القريبةبالقيامةوفرحةأملنفط

الجديد.الدينمصيرفي

الدقة.منيكفيبمايوحنا،رؤيا)فيهكبتالذيالزمنتحديديمكننا

كتابةزمنفييحكمصادسمكان،رومانيينأباطرةصتةعنيتحدثفالمؤلف

الذيجائبافان،قلناوكما.الزتيبحيثمنالسادس،جائباوهوالكاب

مناقلالعرشفيولتى68حزيران9في،بقيلنيرونموتبعداللطةاصتلم

لفزةأوتوالعرشاعلىذلكولعد،الامبراطوريالحرسيدعلقتلاذ،صنة

تلكفيتاليفهجرىالكتابأنبعنىمما96(،يسان16فيانتحر)قصيرة

.بالذاتالأضهر

يوحنا؟هومنالرؤيا؟مؤلفهومنلكن

الضيقةفيوشريككماخوكميوحنا"أنا:بنفطنفسهالمؤلفيسمي

كلمةأجلمنبطمُستدعىالتيالجزبرةفيكنتوصبرهالمسغيسوعوملكوت
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وليواعودانهمالقاثلبن"منصيئأكلامأتسمعانها:سميرنةفيالميحيةالطائفة

9(.:)2،اليطانجممعهمبلعودأ

المسيحية،تاريخنيالمبكرةالأطوارأولعكست،الرؤيا"مؤلفأفكار)ن

كبعد،يختلفوكانذاتهيعِلملازال1،انغلسيقولكما،الدينهذاكانحين

نيق!يةمجمعثوغ!اتثبتتْهالذيالعالميالدينذلكعن،الصماءعنالأرض

الأ!اسية:ثوكماكابعدطورتقدالم!يحيةتكنلمالزمانذلكفي")64(....

دائ!أأمامنايظهر،ذلكمنالعكسعلبل،المقدسالثالوثلدوغمةأثرفلا

وفي.....،نفسهاليهوذيعوهأي،شيءكلعلالقالر،الواحدالإله

كما،المغوليسذاتههالإلهذاالعرشعليجلىالأخيزالعظيمةالدينونة

أدقشخصيةبمثابةيظهرهنافيوع.اللاحقةالميحيةالأدبياتذلكتصور

العالم.أخطاهعنللتكفبرضحيةثمابةكالخروت،ذجاالذيوهو،مرتبة

يعييكنلم،يبدوماعل"الرؤيا"كنابمؤلفأن)نغلى.فيلاظ

العناصراحديثكلصوتطربى،الدينتطورفيتمامأجديدطربىممثلأنهابتلألأ

أخرمكانفي)نغلىويكتب6(.،)ْللثريةالروحيالتاريخفيثوريةا!ز

الجاهير)66(.صنعتهاكبيرثوريةحركةالمسيحيةمعتبرأ

ابكز3للمسيحيةالثوريالطابعانغلسيرىفينم

انعطافأالجديدالعهدحدودعندالرومانيةالامبراطوريةنشؤكانلقد

الا%اطورية.هذهقوامفيدخلتكثيىةوشعوبلأقوامبالنسبة،كيرأاجتماعأ

وفيوالمظلومينالعبيدمواجهةفيالمسيطرةالطبفاتقوىتراصالىذلكأثىوقد

أيةكانت،الظروتتلكمثلفي.روماعلهاصيرتالقالث!عوبمواجهة

للكادحينبالنسبةالمخرجوكان،فلألدهمنهلاترجىامرأالرومانيةللدولةمقاومة

ذلكأمامهمفتحتوالميحية.الدينفيفقطيكونأنككنوالمظلومين

الاعتباربعينلنأخذْلكنْ،،الايةالمملكة"الىوهيأكرجأكانلقد.المخرج

ولوحتى،الثرقوىمعضابىصراععبر!سيدهايأقالالهيةالمملكةهذهأن

.478ص3Tالمبدالمقلف!ت)نطى!.ماركمى&.)64(

الصمابذ.المربع)65(

(W)8مى31المبدالساب!الر!بح.
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الايةالمحلكةوكانت.لجيعي!ةماوراءتوىالصراعذلكتخوضالقالنوىكانت

فيوليىالأرضعلىتقعالق....،أورشليمالخياليةالمدينةفيقائمةتتراءى

بل،أجادبلاأرواحضفيهايعيقلكيالصماءمنتنزلهيبل،الماء

لاخلاصهابصمودهاذلكاستحقتنفوصبجدها،حيةتبعَثنفوس

العكس.بل،النامضالبعيدالمشقبلفيليسذلكجمريوسوت.للديانة

قريبعنيكونأنلابداعا،رؤيا)بانه،البدايةفي،كتابهيصففيوحنا

22رؤ)،صريعأأقيانا)الختامفييؤكدنفسهوالمغ6،قربالوقتلأن...

:.)7

أحبواا:المحبةدينعنواحدةكلمةولا،بعدُ،الرؤياأفيلانجد

الافر؟بالثأر،بالثأرالتثيرشمااننلسيثبركا،فهنا،.....أعداءكم

امكانيةحولفكرةهناتوجدولا،)67(.الميحنمعدبمن،الريف

علبالحقدمصبوغكلهالكاببل،الامبراطوريةوالسلطةرومامعالمصالحة

المُتخثل.روماضوطالمؤلفبهايصفالتىالثماتةبليغةهيوكم.روما

لموهي،،الرؤيااأفكارعنابتعدتالمتأخرةالمسيحيةفان،بالطبع

بل،فحسبالأمبراطوريئواللطةرومامع(الرابعالفرن)ؤتتصالح

بعضأنصدفةولبى.اللطةلتلكركيزة-ذلكعل-علاؤوأسبحت

العهدقافينمنالتمرديالكتابهذاباس!ناءيطالبكانالميحناللاهوتيين

نأئتبرألمالميحيةالكنيةلكن"،الهيأروحيأااعتباؤعدممقزحأالجديد

الرئيي.الدورذلكفيلعبالمؤلفاسمأنويبدو،ذلكمحلتُقدم

المواعدالىحتىأثار،يوحنانفهسسالذي،الرؤيا)مؤلفان

)12شهرأ42أي،يومأا026بعد:لهكُثبفماكلفهاسيجريالقالدقيقة

ولاالعالمكايةتحللمكا،سَضقلمالمؤلفنبوءاتولكنه(.:6513:

والطء.الأرضلَجددولمالموققيامة

روكا،اعناننلى.فتول"المبكرةالميحيةتاريخحول)مقالةفي

مقتبسةالمؤلفأمامنايبرضهاالق...الرؤيريئالتبليات)ن):مالجطورحنا

اينمنبالغبنصيلالنقدبينلقد...صابقةفينماعنا-حرفيأ-وأغلبهاكلها

(6)W85،حا32المملدالسامقا!حع.
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هوالمؤلفأنبمعنىذلكتفهموالكني!ة".المغيوعشهادةأجلومنالله

الرابعالانجيلكتبالذي،المغليوعالمحبوبالتلميلى،الرصوليوحنا

الجديد.العهدفانونؤدخلتالقالثلاثبوحناورصائل

الميحيوالباحثاللناتعالمبين،الميلادىالئالثالقرنفذلكن

المذكورةالمؤلفاتكلتكونأنبتلألأالممكنغيرمنأنهالاسك!ندرافيديونيبوس

وافلغةالأسلوبفيالاختلاتهوفكببر.واحدضخصقبلمنكيبتقد

فقطلاتبدو،الرؤيا"لغةلكن،باليونانيةميهويةالمذكورةالأعمالكل:والأفكار

وتتضمنبل،،"كويقالمسماة،اليونانيةللغةاتأخرةالصينةالىأقرببأكا

)نجيلعنجوهريأكليزباما،العبرلةوالتراكيبالفواعديةالأخطا+منالكثير

.يفاسلابماونقاؤأدبيةكزيونانيةبلغةكتبتالق5يوحنارسائلوعنيوحنا

الرؤيا،ابتأليفالمتعلقةالمالةلحلبُدلتالقالمحاولاتجملةبين

ولاكان،يوحنانفسهيصميالذي،المؤلف:التاليةالمحاولةالانتبا.تشحق

أربةأولفيالتمعنفيكفي.الأوائلالمج!نلدىكبيرمنزلةذاشك

فيالمسيحيةالطوائفمنعددالىالمؤلفيتوجهحيث،الكنابمناصحاحات

ويزنبالبعضيختدح،المسغتعاليملأخلاسهمتقويمأوحطيالصنرىأصبا

الذين"الكذايننالأنياء"بتعاليموولوعضعفمناعترا.مامحلالآخرالبعض

يعرفوهو.بالاسم،الكذاينالأنبياء)أولئكمنبعضأوشسهناكظهروا

لأنالأصتعطيانناوتؤبهةونحاطبهاجد!معرفةالطرائفلتلكالريةالحياة

الرصل.منواحدأكانالذييوحنافيهنرى

.الرسوليوحناهوالرؤيامؤلفأننرىتجعلناأخرىأمابأهنالكلكن

القديمة،بالديانةمرنجطأكانيوخابأنتدالأوائلالمسبحيينالكتابفمعطيات

رسول"المسلبولس،ثلأ،فخلافأ.الآخرينالرصلكلمنأكزاليهودية

،والختانالشوتضظمثلاليهوديةفيهامةطقوسضدونفالذي،،الوثنيين

خلافأنفول،داصفوثيويهوذيهيليقبينالإلهلدىفرقلاانهأعلنوالذي

كانواوالدين،،ميحمِنيهودأ)سيواالذينأولئكالىأقربيوحناكان،له

ومؤلف.الأصلناليهودمنكزعودأبل،يهودمجردليىأنفسهميعتبرون

معنعاطفكلماتاللهلسانعلبوردحبنتحديدأالأخبرينيقصد،الرؤيا)
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،الكافرةالثريةعلنازلةكارئةوكلمهولةأيةوكلصورةكليوحنااقتبى

لمأنهبوضوحيبين...يوحنان!ن،بالتالي.الكتابمادةكل،باختصار،أي

،)68(.يصفهاكماوالتجلياتالوميةالانجذاباتبتلك-ايخالفيحتى-يحى

فيوصفهكماتمامأسيجريضيءكلأنيؤمنذاته،الرؤيا"مؤلفكانهل

يعيكانوربما.اللهمنبوحييؤلفأنهيؤمنكانربما؟يعرتالذينن3ْكتابه

وكان،المسغدينانقاذلأجلضروريذلكبأنمقتنحأكانلكنه،يخاعانه

يتوجهالذينالناسأنيتوقعالمزلفكان،حالأيةعل.نفسهأماميبرر.ذلك

يصدقونه.صوف،الأولالقرنميحيو،الدينفيوأخوتهمحاصرؤ،اليهم

قطمؤلفهبباليخطرلموربما،،صاخنموضوع"فيالكتابهذاكُتبلقد

علائمعنبعدهاالناسيجث،كثيرأجيالوتتبدلعديدةنرونتمرصوتانه

المملكة)وحلول،العظيمةالدينونةأوالثافيالمغومجيء"العالمكايهاعل

تلكعل،يعزiموتبعضهموان،،الرؤياأكتاب،كتابهفي،الالهية

)1(.العلالم

.481!ىالصابقالربع
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"اخامة

فيبما،،التوراة،قانونفيتندرجالتىالأدبيةالأعمالمنعددألرسنالقد

بوضوحترنسمالمؤلفينثخصياتأنووجدنا،تقريباَ،النبويةالكنبكلذلك

الفريدةالتاريخيةالظاهرةهذهجوهريكمنففيئم.الكتبهذهبعضفيكافي

تعبيرأحيانأتستخدمالملميةالأدبياتأنحتى؟القدبمةاسرائيلبأنبياءالمتمثلة

الثاط:ايعادةبهائقصَدما،الحركه)فهمنااذالكن".النبويةالحركةأ

ف!ن،اثمزكةوالأهداتالمثتركةالمصالحتوحدها،مابريةلجماعةالاجتماعي

ذلك.عدةضروطضمنفقطالعبرانيينالأنجياءعلسحبهيمكنالتعربفهذا

نشاطهمفييتقصونكانوا،ذاكاكعبهمشهادةمنانطلقناما)ذا،هؤلاءلأن

فينرىلأنكافيةأصس!،مثلأ،يوجدفلا.بتاتأواحدةليستأهدافأالاجتماعي

الث!عبعامةوطموحاتمصالحعنيعبروناناسأ"الشبيينالمبثرينأكل

.الأنبياءبينالفبيلهذامنأشخاصوجودرغم،القديمةاصاثيلفيالمظلومة

بينالذيالنبي5يوجههاالتىالغاضبةالاتهاماتفينجدأننستطيعكنا)ذالكن

ما،؟باشانبقرات)،وزوجاضهماصائيلأغنياءالى،عاموس،،الرعاة

وبالايمانظالميهمعلىوبالحقدالمظلومينمعالصادقبالتعاطفحقيقةيحسنا

بواسطة(الاتجماعيةالنخبةممثلي)والوجهاءالأغنياءتخويفبامكانيةالساذج

-المتربم-.التصرفصبشءالخاتمةترجمةتمت)5(
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.أخرىمساهللتقلقهمكانتالآخرينالأنبياءف!ن؟عؤلانعنتهديدات

حجي،المعبدنبياا!تمبينما،البلدفيالسياصيالوضعيشغله،مثلأ،ف!ريا

.جرأوهلم،البابليالأسربعدماأورثيمفيالمتعزةالكهنوتبثؤونوزكريا

الرتفضحالتى،الأقوالبعضنبوءاتهزثحركانمنهمكلأأنصحيح

تفسيرألذلكلكن،والعدلالخيىالىيدعووكان،المعاصرلهالمجتمعوعيوب

خاصاً.

رجاللأيبالنبةك!ا-القديمةايرائللأنبياءبالنسبةالحتيمنكانلقد

الطرائقومنمحينطاقملديهميتكونأن-الدينهذاكانأيأ،عزفيئدين

)نْ،الطقوصيسلركهفيبهاالميدومعرفتهابالنبي،ئفتزض"التي،الأعول,

،أدابامننوعأذلككان.مضمونهاجثمنأمالنبوءةشكلحيثمنكان

ويتلقىالإلهمعمباشرأاتصالأولقيم،آيات"يعطيأنالنبيفعلى:النبوة

للنبىعوهفيهايكثف،،تجليات،و،رؤىا،اليقظةفيأوالحلمفي،منه

،الأنبياءلعبيدهصرهيعلنوهوالاأمرألايصنعالربعرهانأ:المستقبليةخططه

بكلوشخرالههيمجدأن،تثيرفي،يهوهبنبي"يجدرأوكان(.3:7عا)

مريعبعقاب-يهوهلسان-علاسرائيلويهددويهزثهاالأخرىالآلهةمنالبل

يَبدوأن،،العهود5والالهيةللوصاياخرتهاوعلىالههاالدائمةخياناتهاعلى

يَعِدأنوأيضأ،يتولونالذين،الراجعينااولئكالسعيدبالمستقبلوبالخلاص

.يهوهيدعلىبالموتاصرائيلأعداءكل

انعدامويفضحافيالىويدعوالثريئمجبأنأيضأبالني،بليق"وكان

باعتارها،الاجتماعةالعدالةانعدامتجلياتذلكفيبما،ايرائيللدىالثرف

القدبمةاسرائيلأنبباءأننعرفونحن.القويمالعادلالإلهلدىكريهةأشياء

المستمعينلدىمعتادةوبتعابيرالتقليدكرسهابايثكالذلككليطبقونكانوا

الىنبيومنجيلالىجيلمنتتقلكانتومجازاتصوروبواسطة،والقراء

الموهبةعلىيتوقفالنبوءاتواسلوبمضمونفيالكثيركان،وبالطبع.آخر

وخياله.الداخليوهجهعلى،ذاكأوالنى!ذا(الأدبية)أوالخطابية

تعابيرعلى،كاملةقرونبينهمتفصلمخنلفينأنبياءلدى،العثرريمكننا

ولذلك.الأسلافنصوصمنبحالهالمقاطعوتكرارأالحدورأقم!الىشابهة
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في،بعدهوالثاقالساثصالقرنفيالأول)وزكرياحزقيالكونرغم،ف!ننا

قبلهماعاشالذي،عاموسكلماتيكرران(البابليالأصربعدمااور!ثليم

أننانقول01(،:7زك)"والفقيروالنريبوالبتيمالأرملةأحول،بقرنين

الأنبياءفكل.،شعبنْمثزين5ْالنبئنْهذينلاعتبارالأصس!نملكلاذلكركم

ALاصيةاووظيفتهمالرئييواجبهموكان،ضيءكلقبلدينِنمثرينكانوا

شعبهم.لدىيهوهديانةتوطيد

لعبوادين!نوايديولوجيينلاهوترجالأيضأكانواالعبرانِننا،نبياءلكن

الإلهحولوالتعليمالمبكراليهودياللاهوتصياكةفي-ربما-الرئييالدور

الأساسية.ودوكماتههg-بافكا

يتيز،الأخرىالاجتماعيالوعياش!كالكلبينمن،الدينانمعروف

-ركمتغيراتالدينفيتجريولكن،متينةوبتقليديةخصوصأمحافظةبسمة

وهذه.الاجتماعيالوجودشروطعلىالطارثةبالتحولاتمرنبطةوهيبطها-

قبلمنبعدفيماتُصاغ،الجماهيىيالدي!الوسفيبدايةَنتمالتى،التفيرات

.ديقول.ثابهوماودوغاتأوصايا،منظوماتشكلعل،اللاهوت

وسكونيتهوتقليديتهالمحافظةسشهمنالنظربنضأاللاهوتانأوغينوفيش

التحولاتيحكس،برمتهالدينىالوعيمثلمثله...،الظاهرة(صتانيكينية)

الأنبياءلاهوتعلتمامأتصلقا،لاحظةهذهان،)96(0بدماسيةالاجنماعية

كتبهم.فيمعكوسهوكما،العبرانِن

تحولاتأيةنعرفونحن،قرونعدة؟الكاب-الأنبياء)نثاطاعشمر

وكان.القديمةلاصرائيلالإجتماعيالوجودفيالزمنذلكخلالجرتجوهرية

الجاهيريالديقالوعيعلىكانان،ءتأ،تنعكسأنالتحولاتتكعلب

مفاهيمهمفيتغيراتالىونؤديتنحكىأذ....،أنفسهما،نبياءوعيعلأم

اسرائيلشعبمنالالهموقفعن....،خصوصأالالهوعنعمومأالآلهةعن

موسكو،العلميالالحادمساثل"كتابضمن.الدينيالوعيخصوصيةحولاوغرينوفيتش.مد)96(

صر،669156-54
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الواحد.،الفردالانسانشخصةولينالالهبينالعلاقاتوكذلكككل

ديانةأ؟فعلأتجريكانتالتغيراتتلكأنالأنبياءكتبتحليلكدلقد

المحافظةالسمةلعبتهالذيالدوركبيرأكانكمأيضأتبينولكنه،العبرانيين

،هكذا.الدي!الوعيخصوصياتمنكاثنتيناليهماالمثارالتقليديةوالنزعة

ا!زبالأضكالوانتهاةالبداثيةبالأشكالبدءاً،الأطوارمنبعدديهوهديانةمرت

ا!ز،الشموليالتوحيدالىالعبادةوحدانيةعبر،الآلهةتعددفمن،رهافة

الإلهذلكعوهفيعاموصالنصرأى،الميلادقبلالثامنالقرنفمنذ.تجريدية

أما.أيضأالأخرىالثعوبومصائربل،اصائيلمصيرفقطلشيقررالذي

وأناالأولاناا:دوكمابمثابةوحدانيتهيعلنذاتهعوهف!ن،الثافياشعيالدى

علىينموديانةأيةفياللاهوتأنورغم.(44:6)ض)،غيريالهولاالآخر

مطابقةاللاهوتدوغماتتكونأنيتحيل،الجماهيريالدينيالوعيأرضية

شعبهمأنحولالأواثلللأنبياءالمريرةالشكاوىلنتذكر.العاديالدينىللايمان

ليهوهيتعبدكانوهوان،وعشتروتبعلأصنامأمامالضحاياويقربيفهمهملا

ممثلينعنعبارةكانواالأنبياءأنويما".العجلأتمثالأمامذلكيفعلف!نه

الحمويةمنبكثيراعلتكنلمالدينيوعيهمسويةف!ن،عصرهمورجاللشعبهم

وسلوكشكليخصفيماالبشريةبالثابيهغاصةالأنبياءلغةنجدلذا.العامة

if:ااش)"عليكيدياردانوعمنبتعابيردائمانلتقيكما،يهوه ( yo

انويجب(،14:4زك)"...الزيتونجبلعلىاليومذلكفيقدماهتقفأ

فيالتشككعدميمكن.فحسبومجازاتتصويريةتعابيرمجردليسذلكفينرى

.للانسانخياليأشبهأ،شكلبلاتجريدأيكنلم،النبيخيالفيحتى،الإلهأن

هذهعلعوهلاهد،البابليالأسرمرحلةفيالثافياضعيامعاصر،حزقيالفهاهو

،فوقمنعليهانسانكمنظرشبهالعرششهعل"ا:تجلية"فيبالذاتالهيئة

.(26:احز)

اسرائيلالهسماتالىأضافتزمنيأالمتأخرينالأنبياءتصوراتأنطبيعي

ملك،العالميل!لهجديدةسات(،ابخودربيهوه)تسيباووثيهوه،القديم

العظماءوفارصبابلملوكلدىالبلاطنظامأنكما،الشعوبوكلكلهالعالم

بهتحيط،عرشعلىجال!ذاتهالإله:لهوهالسماويالبلاطبصورةأوحى
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أرواحمبعةبينها،سلطاكاتمجدوالقبالبلاطالملحقة،الأرواحازمَر،

خا!ةأرواحوئمة(،9:2حز)،كاتبدواةجانبهعل5وأحدما،أصاعية

فيالخللعنل!لهالتقاريروشقدمكلهالكونتجوبألوانباربعةيخولعل

لدىالريالملكيالمفتقكوطمةخاصةوظيفةي!نفذالأرواحأحدينا،مملكته

6(.؟3)زك"الواشياو"الملكعين)هوفالشيطان،فارسملوك

اطفهاعلتحملها،سحريةمركبة،مملكتهفيالتنقللأجل،عوهويتعمل

الو!ف.تفاصلكلفيوالفارسيالابليالتافييُلئس-هكذا،الخيروبيما

ومزايابل،الحرقيللمستبدالخارجيةالماتفقطيكتسبلميهوه)ن

،والندمالثفقةتلوهوالنضبالقسوةمعتختلطالرأفةحيث،أيضأطبحه

الخاصالمجدمنالإكثارفأصغالرئييالاهتامأما.نعسفالعدلبعدوحيث

يهوهأنا):ولفخرشخصيأبذلكيصرحالثافي)شعياالهفهاهو،الذاتيةوالعظمة

9(.:42))شلآخر"اأعطيهلاوجمدياسسهذا

الدي!الوعيفيفقطليى،بالجديديختلطكانالقديمف!ننرىكا

الفظة،التصوراتكانتحيث،أيضأالأنبياءوعيوفيبل،الج!اهيري

يقول.وأخلاقيةوروحانيةرهافةأكثربمفاهيمتمتزجالالهعن،الأرضية

عنالموروثةالتصوراتمنمعيناخاطيعلىداثمايحافظالدينان!:)ننلس

رجالكانواالقديمةاسرائلأنجياءأنذلكالىأضف7(0،)ْالماضيةالأزمنة

الىوليىقومهموأبناءمعاصريهمالىاكمنبويوجهرنكانواويالتالي،عمرهم

وقرائهممست!عيهمووعيالأنبياءوعيكان.الثعوبكلمنالقادمةالأجيال

الاجتماعي.وجودهمبظروفوعدودأمثروطأ

تثهدانالقديمتاناسرائلمملكتاكانتقرونفي!الكتاب-الأنياء)عاش

الوجهاءظلممنيعانونالفلاحونوكانالأبويةالقبيةالعلاتاتتفككفيها

أسروفيلابل،الفقربراثنفيويقطونالأرضو!قدونالمستنِلينالأيخاء

ثاعريعكسونالأنجياءوكان.مصائبهممنغرجأييرونولاأحيانأالعبودية

كما،ظالميهاعلىالعاجزوحقدهاالواسعةالعبباهيرلدىهذهوالياسالعجز

.31همى21المجلدالمؤلفاتانغل!ص!.فطركس.ك)07(
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يتوجهالذيوالقريمالعادلالالهصورة،المريعةيهؤصورةلمتمحيهميرصمون

ولقرنونببيتبيتأيصلونللذينويل5:صارمةبتحذيراتوالأكنياءالوجهاءالى

،الأرضوصطفيوحدكمتسكنونفمرتم.موضعيبقلمحتىبحقلحقلأ

.(5:8اش)

ينىلا،وبينيموالأرملةالفقيرتجاهبالرافةيطالبالذي،الإلهلكن

لاكظاهرةالبودية)دانةحول،الأنبياءكتبمنكتابأيفي،شفةببت

لأنبالذاتلاثدينهاوهو.والتقوىالحقيتىالورعمعمنسجمةوغيرأخلاتية

أصبحتقدكانت،الأنبياءفيهعاشالذيالعصرذلكمجتمعفي،العبودية

صدفةولي!.عليهاموافقأالدينوكان،بهاومعزفراسخةاجتماعيةمؤسسة

.،عؤعبدابعدفيمااصبحت،الأنبياءاحاديثفي،اصائيلشعبتسميهأن

بانتظار،ابديخوتفييعيثىالذيالثبأماميثرونالأنياءكان

الالهيصورونفكافوا،الأبديةوالعبوديةوالموتبالافلاستهددهالتىالهجمات

يريدونوتراؤهممستمعوهمأوأنفهمهمكانواالذيبالكللمستمعيهمكره

وفي،وملوكهاالثعوبكلعلملك،الموجوداتكلخالق،عالمياله:رؤيته

القديمالاعرائيلييكنولم.وغلْصهاوحاميهاالقومياسائيلاله:ذاتهالوقت

والذيالثرنجنوالعوفقطالخيرعملالىيدعوالذي)يهرهكونفيتناقضأيرى

ناذاتهالوقتفيينوي(الأرضعلالأبديوالسلامالحقمملكةقريبأسيقيم

الأممكلعلسخطأليهوهلأنI:لاصرائيلالمعاديةالضعوبمنبقصوةينتق!

قد-سيفليهوه.......الذبحالىدفعهمحرمهمقد.جيثهمكلعلوحموا

،صهيوندعوىأجلمنجزاءسَنَةانتقاميومليهوهلأن.......دمأامتلا

كلثرواتعلنفسهااسرائيلستستوليوعندئل!8(.-3:2اش)

استعبدوها.الذينتشعبدوسوفسابقأنهبتهاالتيالشعوب

الهامةالماركيةالموضوعةمن،البثريةلتاريختناولناأثناء،انطلقنااذا

التوازيرؤيةيمكننا،الاجتماعيوالوعيالاجتماعيالوجودبينالربطحول

في-كمااليونانفييجريكان،الميلادقبلوالسابعالثامنالقرنينخلال:التالي

الذي،العبوديالطبقيالمجتمعتكونويهوذا-ايرائلالعبرانيتينالمملكتين

لأراضيهمالفلاحينوفقدانالجماعيالافلاسعم/العبرانِنلدى-كماترافق
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وفي.الحاكمةالنخبةجانبمنوالتعسفالظلمومظاهرالواصعةالمزارعوانتشار

أسكراقريةمن"فلاحيأصلمنوهو،هيسيودوسالاعركان،تلكاليرنان

التىالمصاثبجبأن-عاموسالنبياليهوذيمحاصر.يرىكما-يرى6الحزينة

يستدعيوالذيالثعبحكاميمارصهالذيالباطلهوالببجماهيرتحل

كله:الشعبعلالالهغضب

ويعافي.....

،الملوكباطللأجلكاملضعب

عمد،عن،بظلمهمازاحواالذين

القويم.مسارهعنالحق

!فةعليهأضفيتالذي،البطريركيالماضيالىالفلاحينحنيناما

الماضيفي،:الذهبيالعصر)عنأسطورتهفيهيسيودومىعكسهفقد،المثالية

تعطهاالتىالثماروفرةظلفي،ناعمةحياةيعيشونالناسكلكانالبعيد

كانكذلك.وفقراءأغنياءالىالتقسيميعرفواأندون"،الخبزواهبةالأرضا

العصر"لوحاتأمامهمفيرسمونمستمعيهميعزونالقداصاصرائيلأنبياء

الرسولية."اللهأمملكةفيالبعبد،المستقبلفيولكن،:الذهبي

المتأخريناسرائيلأنبياءمعاصر،أرسطوالشهيراليونافيالميوتكان

حيثمنأوعيداحرارالىينقسمونالناسأنيعلم(الجلادقبلالرابعالقرن)

اليونانيين،غيرأي،البرابرةاوكل،احرار،بطبيعتهم"اليونانيون:،الطبيعة

من)لهؤلاءوبالنشة،للعبوديةكضصونفهمولذاأدقطبيعةمن)ضهم.عبيد

هنامن(.1،2،15،السياسة)5،عبيدأيكونراأنبمكانوالعدالةالفائده

عادلأمرهي،والاصتعبادوالأصالاحنلالبقصد،البرابرةضدالحروبفان

.(1،3،8الياسة)5الوحوشكصيد

نهبفيولحقهااصائيلباستثنائيةيبثرونالعبرانيونالأنبياءوكان

يهوهموقفالىذلكفيمستندين"،الأيامآخرافيواستعبادهاالأخرىالثحوب

عقدالذيوالوحيد"المختارالشحب)هياصرائيلحيث،العبرانمِنمنالخاص

وفيأحرارأيكونواأنفياليونانيينلحقيعللفكانأرسطوأما.،عهدأامعهالإله

تفوؤامنمنطلِقأ،العبيد"يقنوا،والبريةكالوحوشالبرابرةيصطادواأن
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المتاخرونالأنياءلايكنولم،.البريري)،طبيعة"علاليونافي،طبيعة"

التقوىمفاهيممعتتناقضتعاليمهمأنيعتبرونوأتباعهأرسطوولااليهوذيون

وجودهمظروتقبلمنوُلثزَطئحدْدكانوهؤلاءأولئكوعيلأن،والعدالة

الاجتماعي.

.)القديمالثرقشعربتاريخفيالمختصالسوفي!الحالمكتب

حركةكانت5:قائلأ،النبويةللحركةالعامتقويمهمعرضفي،دياكونوف

الاجتماعيةال!ثرورضديقفونكانوافقد.درجةأتم!الىمتناتضةالأنياء

ولوا،المنفرةالغيبياتمنالكيرويفضحونعصرهمفيالرثيية

والطقوسالسحرعلىالقاثمةالقديمةالبدائيةالدياناتالىأخلاقيتيار)دخال

شيئأالعبيدومالكيالعبيدتناقضيعتبرونكانوا،ذاتهالوقتفي،لكنهم....

نحوكزيميلالذيالملكيالنظاميدعمونبهيبتهبموكانوا،الأبدوالىمرةئعطى

،المجاورةالثقافاتعنشعبهمبعزل،فعليا،بثرواأنهمك!ا،الاستبداد

"اا"(.القديمالزمنفيالعصبأنصارأول،تقريبأ،وكانوا

1(V)!.54اصالقديمالشرقونثرشعر.دياكونوفم
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